
Levegős jogszabály módosítási javaslatok Illés Zoltán államtitkár részére

Mezőgazdasági hulladékok égetése (összevetve a 306/2010. számú, új 
levegős rendeletben szabályozott kérdésekkel)

A mezőgazdasági hulladékok égetése vonatkozásában szükséges a nádégetés, tarlóégetés és 
gyepégetés tiltása, valamint a vágástéri hulladék helyszíni égetésének tiltása. A tiltásnak 
természetvédelmi vonatkozásai is vannak, hiszen a gyepszint védett és védendő fajainak 
pusztulását okozza, csökkenti a fajgazdagságot, elősegíti az invazív, tájidegen fajok terjedését. 
Jogalkotási igényt is támaszt, hiszen az ilyen jellegű tevékenységet hasonlóképp szükséges 
büntetni, mint az illegális műanyagégetést (Btk. 280/A. § – a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése). Magyarország egyes térségeiben annyira általánosan elterjedt gyakorlat a fenti 
tevékenység, hogy több ezer hektár területet égetnek fel. A tevékenység PM10-
kibocsátásának becslése szükséges, számos adat található a nemzetközi szakirodalomban, a 
Levegő Munkacsoportnál elérhető. 

Az alábbi szabályok megváltoztatását, törlését javasoljuk:
A 306/2010-es kormányrendelet szerint: 27. § (1) E § rendelkezéseit � l jogszabály eltér �en 
rendelkezhet. 

A kivételek:
 1996. évi LIII. törvény a természet védelmér �l
21.§ (1) Természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.

2009. évi XXXVII. törvény az erd �r � l , az erd �  védelmér �l és az erd �gazdálkodásról
65. § (1) Erdőben tűz gyújtására és fenntartására - az erre a célra kijelölt helyek kivételével - 
csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában 
levő személy jogosult.
(2) A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által arra kijelölt 
területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a tűz az újulatot és a környezetében 
lévő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és 
egyéb műtárgyakat nem veszélyezteti.

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására 
vonatkozó feladatokról
9. § (5) A nádaratás csak vegetációs időn kívül és csak úgy végezhető, hogy a nádas 
termőképessége és állománya ne károsodjon. A nádas égetése csak kivételesen, a 
környezetvédelmi és természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve 
a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető.
(6) Az (5) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra természeti, illetve védett természeti 
területen a természetvédelmi hatóság, egyéb területeken a települési önkormányzat jegyzője 
rendelkezik hatáskörrel, amennyiben arról kormányrendelet másként nem rendelkezik.

22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint 
az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól

                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu



7. § (4) A nádas és más vízinövényzet égetése csak kivételesen, így különösen növény-
egészségügyi és természetvédelmi okból - a biztonsági, környezet- és természetvédelmi 
rendszabályok betartásával - engedélyezhető.
(5) Nádas és más vízinövények égetését a felügyelőség engedélyezi.

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi 
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
1. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez
Igazgatási szolgáltatási díjköteles egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi 
hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 
vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke
37. Védett, fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött, 
jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárások: a Tvt. 38. § (1) 
bekezdésének 6. f) pontja (nád és más vízinövényzet égetése, irtása, aratása, 
gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely 
kivételével - erdőterületen tűz gyújtása) 15 000

Javasoljuk a fenti kivételek, kiskapuk törlését ezekből a jogszabályokból, vagy csak nagyon 
átgondolt és ellenőrzött módon való engedélyezését kizárólag olyan esetekben, ahol ez 
természetvédelmi célokat szolgál.
A helyi önkormányzatok rendeletei is kivételt jelentenek.
Mindezek ellenére egyes országrészekben (Borsod, Nyírség) „nemzeti sport” a gyepek, 
nádasok engedély nélküli felégetése, ezért ezen a területen is jogszabályi szigorítás szükséges.

Avarégetés szabályozása a környezetvédelmi törvény alapján

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

48. § (1) A települési önkormányzat képvisel �- testülete, illet � leg a f �városi önkormányzat 
esetén a f �városi közgy �lés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más 
jogszabályokban el � írtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi 
el � írásokat határozhat meg.
(4) A települési önkormányzat képvisel �- testületének hatáskörébe tartozik:
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történ �  megállapítása,

Ennek a paragrafusnak a törlése szükséges, hiszen ez ellentmond a törvény 6. § (3) 
bekezdésben foglaltaknak: A megel �zés érdekében a környezethasználat során a 
leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek 
esetén az elérhet �  legjobb technikát kell alkalmazni.

Ugyan ez nem külön jogszabályban meghatározott tevékenység, de a megel �zés elve a 
komposztálást, mint alternatívát követeli meg.

Leveg �  Munkacsoport

Budapest, 2011. december 6.
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