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Szabadtéri növényi hulladékok égetésével kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Polgármester!

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és
tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek
megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a
tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi
gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. Ennek okán, ahogy az előző években is
történt, tájékoztatom a belterületeken történő növényi hulladékok égetésével kapcsolatban.
Tudomásunk szerint az önkormányzatuk rendelkezik ezen alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
szabályozásáról.

Kérem, hogy amennyiben változás történik a tárgyi önkormányzati szabályozásban, azt mihamarabb
tájékoztatásul küldje meg a Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt
rendeletben nem szabályozta, a tűzvédelmi hatóságnak eljárást kell indítania, és tűzvédelmi bírságot
kell kiszabnia az ügyféllel szemben. Szintén tűzvédelmi hatósági eljárást kell indítani azon ügyfelek
ellen is, akik olyan település belterületén égetnek kerti hulladékot, ahol az szabályozva van, de az
égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, illetve nem tartják be az
önkormányzati rendeletben meghatározott előírásokat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás
elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten az
erdőgazdálkodásért felelős miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat
rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt
tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett
tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság
bírságot szabhat ki.

Az együttműködésüket előre is köszönjük.

Kecskemét, 2018. április 10.
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