Tájékoztatás
szabadtéri tűzgyújtás szabályairól
Tisztelt Bogyiszlóiak!
Az égetés jogszabályi környezetét külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen.
A főszabály az, hogy a hulladékok, növényi hulladékok nyílttéri égetése általános
jelleggel TILOS!
A főszabály alól több jogszabály teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos
feltételek teljesülése esetén!
Belterületen - avar és kerti hulladék égetése
A felügyelet mellett történő égetés végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg hatályos, a
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. A 306/2010. Korm. r. 27. § (2)
bekezdése alapján „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése. a
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból
kigyullad. ”
Az alapvető tilalom abban az esetben ad felmentést, ha egyéb jogszabály másként
rendelkezik. Ez a természetvédelmi területeken növény-egészségügyi indokból, vagy
természeti kár megelőzése, illetve az erdészeti területen elsősorban vágástéri hulladékok
égetésére vonatkozó égetést tesz lehetővé.
A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokat.
A Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott az avar és kerti
hulladék égetéséről szóló 5/2015 (V.07.) önkormányzati rendelet 5-6. § az alábbi
szabályozást tartalmazza:
5.§ (1) A község területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban
komposztálással kell gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást
ellátó
közszolgáltatóval
köteles
elszállíttatni.
6.§ (1) Bogyiszló község közigazgatási területén – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak
kivételével - az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése tilos.
(2) Üdülőterületen található ingatlanon az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
–ünnepnap kivételével hétfőtől péntekig – 8 00- 16 00 óráig megengedett.

(3) A kommunális hulladékszállítási közszolgáltatásba bevont ingatlanon az avar
és kerti hulladék nyílttéri égetése vasárnap és ünnepnap kivételével 8 00 - 16 00
óráig megengedett.
Égetés külterületen:
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig
hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. §
(2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015.
március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az
erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket,
módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem
kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
Az eljárás menete
Az irányított égetés engedélyezése meghatározott formanyomtatványon kérelmezhető.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az
első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott
kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi
kirendeltség folytatja le.
Bogyiszló tekintetében az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség elérhetősége:
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cím: 7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.
Telefonszám: +36 74 412 – 422
Külterületen irányított égetés kérelmezéséhez szükséges formanyomtatvány a Bogyiszlói
Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.
Kérdésük esetén forduljanak hozzám bizalommal!
Tóth Adrienn sk.
jegyző

