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Nem egységes az ország abból a szempontból, 
hogy szabad-e égetni a kertben, attól függ, hogy 

az önkormányzatnak van-e kifejezetten a kerti zöld-
hulladék-égetésről szóló rendelete. A hazai telepü-
lések zöme engedélyezi az időszakos égetést. Ahol 
viszont nincs ilyen rendelet, ott tilos avart égetni, 
mint például Budapest teljes területén. 

Fontos, hogy ahol engedi is a rendelet az égetést, 
ott sem szabad soha felügyelet nélkül hagyni a tü-
zet, mindig legyen a közelben egy szerszám, amivel 
kordában lehet tartani, és víz, amivel el lehet oltani. 
Ha pedig feltámad a szél, az égetést abba kell hagy-
ni. Az idei tüzesetek fele is egyszerű kerti égetésnek 
indult, és minden évben előfordulnak komoly égési 
sérülések és halálesetek is.
A lehullott falevelek, lemetszett gallyak elégetése 
kézenfekvő megoldásnak tűnik, de nemcsak üveg-
házhatású szén-dioxid keletkezik, hanem a levegő-

ben szálló por mennyisége is jelentősen megnő 
ennek hatására. Az egészen apró szállópor-szemcsék 
pedig lerakódnak a ruhán, a bőrön, a tüdőben és be-
kerülnek a véráramba.
A környezetvédelmi szabályok január 1-jétől vál-
toznak, az önkormányzatok nem engedélyezhetik 
a kerti zöldhulladék elégetését. Jövőre tehát min-
denhol tilos lesz meggyújtani az avart és más kerti 
hulladékot. Aki ezt a szabályt megszegi, komoly bír-
ságra számíthat. Adódik a kérdés, hogy mit kezdjen 
az ember a kertjében hétről hétre keletkező, éves 
szinten akár több köbméter mennyiséget is meg-
haladó zöldhulladékkal. Az egyik megoldás a kom-
posztálás, akár kertenként, vagy a szomszédokkal 
közösen, valamint nagyüzemi módon a zöldhulla-
dék elszállítása. A komposzttal kezelt területen fej-
lődő növények nemcsak szebbek, hanem jobban is 
teremnek. Ezekben a kertekben nincs szükség töb-
bé műtrágyára, sőt nő a kert talajának vízbefogadó 
és víztározó képessége is. Egy komposzthalom 
gondozása nem igényel sokkal több időt, mint a 
zöldhulladék elégetése.
Vannak olyan növényeket érintő betegségek, ame-
lyek változatlanul indokolttá teszik az elhalt, beteg 
részek elégetését. Az erre vonatkozó szabályozásban 
nincs változás, a környezetvédelmi hatóság növény-
egészségügyi okokból továbbra is engedélyezheti a 
beteg növényi részek elégetését. Ha megvan az en-
gedély, jelezni kell a katasztrófavédelemnek, hogy 
mikor kívánjuk elégetni a beteg növényi részeket.
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