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TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR- ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉVEL 

KAPCSOLATBAN 
 

A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő 

szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) kormányrendelettel átmenetileg felfüggesztette az 

eredetileg 2021. január 1-től bevezetni tervezett avar- és kerti hulladék égetési tilalmat.  
 

A jelenleg hatályos szabályok szerint- de csak a veszélyhelyzet fennállásának idejéig- „a  

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől 

eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet szerinti 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.” 
 

Főszabály:  
Általában tilos szabadtéren égetni,  

kivéve, ha ezt jogszabály (önkormányzati rendelet) megengedi. 
(A veszélyhelyzet idején él már csak az a lehetőség, hogy az önkormányzat helyi rendeletben 

engedélyezze meghatározott feltételek között a kerti hulladék égetését. A veszélyhelyzet 
megszüntetését követően várhatóan ezt a helyi önkormányzati rendelkezést hatályon kívül kell 

helyezni.)  

 

Mágocs Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelemről szóló 15/2007. (XI.05.) 

önkormányzati rendelete a 13. § -ban rendelkezik az avar és kerti hulladékok nyílttéri 

égetéséről és a tűzgyújtást az alábbiak szerint engedi belterületen: 

 

➢ Avart és kerti hulladékot csak légszáraz állapotban, jól kialakított 

tűzrakó-helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a 

környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 

okozzon. 

➢ A közút tengelyétől számított 100 m-en belül növényzetet égetni tilos! 

➢ Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve 

ipari hulladékot (pl. műanyagok, veszélyes hulladék) 

➢ A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy 

szabad, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen! 

➢ Égetni belterületen, illetve a belterületi határtól 500 m-en belül 

csak munkanapokon délelőtt 10 órától este 18 óráig lehet. 

➢ A tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély 

esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azonnal el kell oltani. 
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➢ A tüzelés színhelyén olyan eszközöket kell készenlétbe helyezni, 

hogy a tűz terjedése megakadályozható legyen, illetve a tüzet el 

lehessen oltani. 

 

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó 

felügyelete mellett. 

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint külterületen az alábbiak szerint lehet égetni:  

Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatóságnál (illetékes megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság) a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel 

összefüggésben keletkezett hulladék irányított szabadtéri égetését. Csak akkor és úgy szabad 

égetni, ha azt jogszabály engedi. 

Ezzel kapcsolatban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyújt tájékoztatást, az alábbi 

elérhetőségeken:  

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

székhelye:  7630 Pécs, Engel J. utca 1. 

telefonszáma:  +36 72/587-190 

e-mail címe:  pecs.kir@katved.gov.hu 

honlapja:  https://www.katasztrofavedelem.hu 

 

További hasznos információk: https://www.katasztrofavedelem.hu/50/tuzveszelyes-

tevekenysegre-vonatkozo-szabalyok 

 

Mágocs, 2021. március 10. 
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