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2022. október 25-i testületi ülésére 
 Önkormányzati rendelet alkotása az avar és kerti hulladék szabályairól 

 
 

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, 
illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 2021. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a 
környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 48. § (4) 
bekezdésének b) pontját, ezáltal azt a felhatalmazó törvényi rendelkezést, amely alapján a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei a tárgykörben rendeletet alkothattak.  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a felhatalmazó rendelkezés 
hatályon kívül helyezése esetén a felhatalmazás alapján alkotott jogszabály hatályon kívül helyezendő. 
Fentieknek megfelelően a környezet védelméről szóló 11/2020. (VII.3.) önkormányzati rendeletből kivezetésre 
kerültek az avar és kerti hulladék égetésének szabályai.   
 
A veszélyhelyzet alatt azonban a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő 
szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm.rendelet értelmében ugyanakkor lehetőség nyílt arra, hogy a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat önkormányzati 
rendelettel állapítson meg. 
 
Ezért a 2021. március 11-i polgármesteri döntéssel elfogadásra került az avar és kerti hulladék égetés 
szabályairól szóló 10/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet, amelyet 2021. szeptember 28-án tartott Képviselő-
testületi ülésen ismét módosítani volt szükséges, ugyanis a veszélyhelyzet tartós, több hónapon át tartó 
fennállására nem számítva csak a tavaszi időszak került meghatározásra az avar és kerti hulladék égetéssel 
kapcsolatban.  
 
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a 10/2021. (III.12.) számú avar és kerti hulladék égetés 
szabályairól szóló rendelet 2022. június 1. napjától hatályát vesztette. 
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a korábban hatályon kívül 
helyezett, a Törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontját 2021. december 2-i hatállyal újonnan beiktatta. 
Tekintettel az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének lehetőségére és szabályozására folyamatosan jelzett 
társadalmi igényekre, valamint arra, hogy a rendeletalkotásra újból van törvényi lehetőség, javaslom, hogy a 
mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat támogassa a T. Testület. 
 
Az előterjesztés melléklete a rendelettervezet, az indokolása és a hatásvizsgálat. 
  
 
Bácsalmás, 2022. október 12. 
  Németh Balázs 
  polgármester 

 

 



 

HATÁSVIZSGÁLAT 
Önkormányzati rendelet alkotása az avar és kerti hulladék szabályairól 

 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
17. §-a szerint: 

 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előze-
tes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következmé-
nyeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 
 
 
Az avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetében foglaltak 
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők: 
 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet biztosítja a lakosság 
részére az ingatlanukon keletkezett nem komposztálható növényi hulladék elégetését. 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendeletben foglalt előírások a káros 
következményeket a minimálisra csökkentik. 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A helyi rendelet megalkotása igazodik a jogszabályi előírások szövegkörnyezetéhez, szükségességét 
a biztonságos lakókörnyezethez való feltételek biztosítása indokolja. 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet módosítás tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 



(TERVEZET) 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 

 
az avar és kerti hulladék égetés szabályairól 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a 
Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.h) pontjában, 2.b) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Égetéssel elsősorban a nem komposztálható (nehezen lebomló), és a komposztálásra 
alkalmatlan (vírussal, baktériummal, gombával vagy egyéb mással fertőzött) avar és kerti 
hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradvány) 
ártalmatlanítható. 

(2) Bácsalmás belterületén, valamint a külterületi zártkerti ingatlanokon avart és a kerti 
hulladékot égetni október 1. és április 30. között, - munkaszüneti napok és vasárnap kivételével 
– minden héten hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton lehet. Az égetést a reggeli és esti talaj 
közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 9.00-18.00 óra közötti időszakban 
lehet végezni, szélcsendes időben. 

(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és 
annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem 
okoz. 

2. § 

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

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő 
füst, bűz, pernye és hőterhelő hatást, tűz- és robbanásveszélyt ne okozzon. Égetni csak úgy 
szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat ne 
károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő 
időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. 

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstködriadó és 
erős szél esetén. 

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz 
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. 

(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, földtakarással, kézi 
szerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz megszűntéről a tűzgyújtás helyszínének elhagyása 
előtt meg kell győződni. 

(6) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti. 
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(7) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy más vegyi 
adalékanyag. 

(8) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy 
veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait. 

(9) A város közterületein az avar és a kerti hulladék égetése tilos. 

(10) Égetéskor figyelemmel kell lenni a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
rendelkezéseire. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs Patocskai Ibolya 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 25-én 
tartott ülésén. 
 
Kihirdetve: Bácsalmás, 2022. október 26-án. 
 
 
 
 
 
 Patocskai Ibolya 
 jegyző 
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Általános indokolás 

A 10/2021. (III.12.) számú avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló helyi rendelet 2022. 
június 2. napjától hatályát vesztette. 
  
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a korábban 
hatályon kívül helyezett, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 
bekezdésének b) pontját 2021. december 2-i hatállyal újonnan beiktatta. 
  

Tekintettel az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének lehetőségére és szabályozására 
folyamatosan jelzett társadalmi igényekre, valamint arra, hogy a rendeletalkotásra újból van 
törvényi lehetőség, javaslom, hogy a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat támogassa a T. 
Testület. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  

Az avar és kerti hulladék égetésének időbeli korlátozását adja meg. 

Az avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó sajátos szabályokat tartalmazza, összhangban 
a magasabb szintű jogszabályokkal. A rendelkezések kitérnek az avar- és kerti hulladék 
égetésének helyszíni és időbeli korlátozására, a levegő terhelésének minimálisra való 
csökkentését, valamint a levegőszennyezés megelőzését és a biztonságot szem előtt tartva. 

A 3. §-hoz  

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 


