Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

Tájékoztató az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

A híradásokban sokat hallani arról, hogy 2015. március 05-én hatályba lépett az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely szerint „ha jogszabály
másként nem rendelkezik – lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a
belterületi ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A híradások alapján a jogszabályt sokan úgy értelmezték, hogy országosan, egyetemlegesen,
egész évben tilos mindenféle zöldhulladék-égetés. Ez azonban tévedés. A belügyminiszteri
rendelet idézett részének ugyanis hangsúlyos része az a kitétele, hogy: „ha jogszabály
másképp nem rendelkezik”. Jogszabály lehet például egy helyi önkormányzati rendelet is. A
magasabb szintű jogszabály tehát tudatosan és szándékosan megadta a lehetőséget arra, hogy
egy-egy település a helyi viszonyoknak és sajátosságoknak megdelelően szabályozza a
zöldhulladék-égetés szabályait. Szó sincsen tehát valamilyen egyetemleges tiltásról.

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 31-i ülésén fogadta el az
avar &eacute;s keti hullad&eacute;k ny&iacute;ltt&eacute;ri &eacute;get&eacute;s&eacute;ről
sz&oacute;l&oacute; 7/2015. (IV.1.) KT. rendeletet
s ebben rögzítette a növényi hulladékok szabadtéri égetésének helyi szabályait.

A rendelet 3. fejezete szabályozza az avar és a kerti hulladék égetésének szabályait, az
alábbiak szerint:

5.§ A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése belterületen hétfőtől szombatig 08.00 - 18.00
óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek, illetve
országos tűzgyújtási tilalom idején.
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7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak
szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett
időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos
felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz.

(3) 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 eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem
veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari
eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a tűz
feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő
lefedéséről.

8.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Mivel Buj községben a fenti önkormányzati rendelet (mint „egyéb jogszabály”) engedi a fent
leírtak szerint az avar- és a kerti hulladék-égetést, így ez a tevékenység Buj községben a helyi
rendelet előírásainak betartásával szabályosan végezhető.
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