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TÁJÉKOZTATÓ KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
A tavalyi év nyarán jelent meg az a törvénymódosítás, amely szerint 2021. január 1. napjától 
országszerte tiltottá vált az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése. 
 
Fontos felhívni ugyanakkor a figyelmet arra, hogy Magyarország Kormánya a tavalyi év végén 
megalkotta a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról 
szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet, amely szerint a veszélyhelyzet megszűnéséig a 
települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 
 
A fentiek alapján arról tájékoztatom Önöket, hogy mind Dunaszegen, mind pedig Kunszigeten a 
veszélyhelyzet végéig továbbra is lehetséges az avar és kerti hulladék égetése a vonatkozó helyi 
rendeletek szabályainak betartásával, amelyek közül a legfontosabbakat az alábbiakban 
olvashatják: 
 

 A rendeletek értelmében kizárólag kerti hulladék (fű, lomb, termés, gyökérmaradvány, szár, 
levél, nyesedék, kaszálék és egyéb növénymaradvány) égethető. 

 A kerti hulladékot elsősorban hasznosítási műveletek (például házi komposztálás) útján kell 
kezelni vagy gondoskodni kell a szelektív gyűjtést követő elszállíttatásáról a 
közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő gazdálkodó szervezettel. A kerti hulladék 
elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más hasznosítási lehetőség nem alkalmazható. 

 Dunaszegen kerti hulladékot kizárólag április, május, szeptember, október és november 
hónapokban, hétfői, szerdai és pénteki napon 9 és 18 óra között, szombati napon 14 és 18 
óra között lehet égetni. 

 Kunszigeten kerti hulladékot kizárólag keddi napon 8 és 20 óra között lehet égetni. 

 Nem égethető kerti hulladék: szeles, ködös vagy erősen párás időben, ünnepnapokon, 
közterületen, egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és oktatási 
intézmény, sportlétesítmény, művelődési intézmény és egyházi intézmény 100 méteres 
körzetében azok működésének időtartama alatt. 

 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az avar és kerti hulladék jogszabályi előírásokat megszegve, 
illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése 100.000,- Ft-ig terjedő levegővédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után. 
 
Felhívom a figyelmet továbbá a közegészségügyi szervezetek azon rendelkezésére, amely szerint 
a világjárványra tekintettel a lakások rendszeres átszellőztetése kifejezetten ajánlott, ennek 
megfelelően azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az avar és kerti hulladék égetését a 
veszélyhelyzet időszakában szíveskedjenek mellőzni. 
 
Dunaszeg, 2021. március 8. 
 
 
 dr. Antal Péter sk. 
 jegyző 
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