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K I V O N A T 

 
Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 7/2004. (IV.28.) önkormányzati rendeletéből 
 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

18. § 

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.  

(2) Avart és kerti hulladékot csak telken és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad 

égetni úgy, hogy az, az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 

hősugárzása kárt ne okozzon.  

(3) Az égetendő tarlót meg kell tisztítani a kommunális, illetve az ipari eredetű hulladékoktól 

(műanyag, gumi, vegyszer, festék, egyéb veszélyes hulladék stb.).  

(4)  

a/ A tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal 

(szeptember 01-től május 31-ig) hétfői és pénteki napokon 8 és 18 óra között, szélmentes 

időben megengedett. Az égetés maximum 60 percig tarthat. 

b/ Szeles időben, továbbá nyári évszakban (június 01-től augusztus 31-ig) szemétégetés 

céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett.  

(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz-, vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett 

tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség 

nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  

(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható.  

(7) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is 

igénybe vehető.  

(8) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet 

gyújtani. Száraz nád és más vízinövényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági 

engedély szükséges.  

(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.  

(10) Országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom esetén az avar és 

kerti hulladék égetése a település teljes közigazgatási területén tilos. Ebben az esetben még az 

(1) bekezdésben meghatározottak szerint sem lehet a kerti avart, gazt égetni.  
 

          Forgó Gábor sk.                                                           Dr. Jakab Dorottya sk. 

           polgármester                                                                            jegyző                                                                                                                                                     

        

           

A rendelet kivonat hiteles. 

Mátraderecske, 2019. június 1. 

      Dr. Jakab Dorottya sk. 

          jegyző 


