Tájékoztatás avar és kerti hulladék égetés lehetőségének megszűnéséről
Tisztelt Lakosság!
A parlament által még 2020. nyarán elfogadott jogszabály módosítás értelmében a levegő
minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme érdekében 2021. január 1-jétől
kezdődően országszerte tilos lett volna az avarégetés és a kerti hulladék égetése.
2020. december 2-án megjelent egy átmeneti szabályokat tartalmazó kormányrendelet, mely a
koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idejére felülírja a korábban elfogadott
módosítást, valamint az azzal járó országos tilalmat és a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra
is a települési önkormányzatok hatáskörében marad az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata egészségügyi és környezetvédelmi szempontokat szem
előtt tartva a fentiek értelmében 2021. május 23. napjától megszüntette az avar és kerti
hulladék nyílt téri égetésének lehetőségét a településen.
Ennek következtében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet 225. §-a szerinti szabályozás érvényesül, mely szerint: „ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi,
valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos".
Amennyiben valaki a tiltás ellenére avar és kerti hulladék égetést tapasztal Tiszaföldváron, úgy
a 112-es központi segélyhívó telefonszámon bejelentést tehet a tűzről. A katasztrófavédelem
által felvett jegyzőkönyv alapján a rendelkezés megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi
hatóság 10.000,- Forinttól 3.000.000,- Forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
Mindemellett az elsőfokú tűzvédelmi hatóság indokolt esetben megkeresi a környezetvédelmi
hatóságot, amely a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére

való kötelezéssel egyidejűleg levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. A levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. melléklete alapján bármely anyagnak a jogszabályi
előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése esetén a
levegőtisztaság-védelmi bírság mértéke 100.000,- Forint.

A tiltás hatására az ősz közeledtével várhatóan jelentős igény fog jelentkezni a zöldhulladék
elszállítására vonatkozóan. Településünkön a zöldhulladékok átvétele rendszeres
gyűjtőjáratban valósul meg, a szállítást az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. végzi.
A szolgáltató a zöldhulladékot kizárólag az általa értékesített zöld színű, logóval ellátott,
biológiailag lebomló zsákban szállítja el. A biológiailag lebomló zöld hulladékgyűjtő zsákot a
Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal 5. számú helyiségében, minden hét szerdáján 8 és 12,
valamint 12.30 és 15 óra között lehet megvásárolni, melynek díja darabonként bruttó 150
Forint. Az alábbi időpontokban az ingatlan elé kihelyezett, legfeljebb 0,5 m3 mennyiségű
zöldhulladékot a szolgáltató elszállítja: szeptember 21., október 19. és november 16.
Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar
hulladék. A levágott gallyak legfeljebb 2 cm–es átmérőig, 1 m-es nagyságúra darabolva,
kötegekben átkötve helyezhetők ki. Zsákban kihelyezett zöld hulladék közé kommunális vagy
egyéb nem zöld hulladék elhelyezése tilos. A szolgáltató a nem megfelelő tartalmú zsákokat,
illetve az ömlesztve kihelyezett vagy túlméretes zöld hulladékot nem szállítja el.
Érdemes az égetési tilalom kapcsán átgondolni az avar és kerti hulladék felhasználásának
lehetőségeit is.
Az ősszel lehullott levelekből kialakuló lombtakaró búvóhelyként szolgál a talaj és a növények
számára hasznos élőlényeknek. A fák, bokrok alatt és az ágyásokon nyugodtan meghagyható
az avartakaró, amely így életteret biztosít a nélkülözhetetlen mikroorganizmusoknak, valamint
a nagyobb testű állatok, például sünök áttelelését is segíti.
A zöld hulladék hasznosítható is, komposztálással. Ha már van vegyes komposzthalom a telken,
úgy abba bekeverhető avar is. Emellett készíthetünk lombkomposztáló hálót is: az udvar egyik

hátsó sarkában verjünk le cölöpöket téglalap vagy kör alakban. A cölöpök köré szögek
segítségével, derékmagasságban feszítsünk ki dróthálót. A drótháló egyik része maradjon
leakasztható, hogy tavasszal könnyebben ki tudjuk termelni az érett komposztot. A hálóban
lévő lombot rétegenként tömörítsük össze az újabb adag ráhelyezése előtt, a réteget pedig
locsoljuk meg vízzel. Száraz időszakban jól áttúrva érdemes időnként néhány vödör vízzel
belocsolni.

Alapvetően minden levél komposztálható, de a különböző növényfajok levelének lebomlási
ideje eltér egymástól. A lassan, 2-4 év alatt lebomló leveleket (pl. tölgy, bükk, vadgesztenye,
platán, nyár) célszerű külön lombkomposztáló hálóba gyűjteni. A diólevelet érdemes a többi
levéltől elkülönítve szárítani 2-3 évig, utána kis adagokban bekeverhető a komposztba. Nyári
időszakban a fűnyesedéket is belekeverhetjük a lombkomposztba, ezzel gyorsítva a levelek,
növényrészek lebomlását. Az így keletkezett komposzt normál kerti talajjal keverve jól
felhasználható palántázáshoz, cserepes balkonnövények ültetéséhez.
A komposztáláshoz és általában véve a környezettudatos háztartás kialakításához további
információk találhatók a Humusz Szövetség honlapján, a www.humusz.hu -n.
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