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Tisztelt Jegyző Asszony /Úr!
Az elmúlt évben lényegesen csökkent a szabadterületeken keletkezett tűzesetek száma, ami többek
között köszönhető az Önök készséges és áldozatkész munkájának, amit azok megelőzése végett
végeztek. Köszönjük a segítséget és ismételten kérjük Önöket az együttműködésre, hogy a továbbiakban
is fenntartható legyen a tűzesetek számának csökkentése.
A 2013. évben a szabadterületi tüzek jellemzően települések külterületein, műveletlen, elhanyagolt,
gondozatlan földterületeken keletkeztek, továbbterjedésük megakadályozását azonban minden esetben
segítették a gondozott, kaszált területek. Gyakori volt a nádasok, valamint az utak menti területek, árkok
leégése mellett az illegális szemétlerakók környékén a kábelégetéssel okozott tűz.
A korábbi évek tapasztalatai alapján, a szabadtéren keletkezett tüzek jelentős része gaz, parlag és
hulladék nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt keletkezett, azokat túlnyomóan emberi
felelőtlenség, gondatlanság okozta. A tűzesetek körülményeinek vizsgálata az mutatja, hogy a tettenérés,
a bizonyítás azonban nehezen valósítható meg, mivel aki a tüzet okozta, a helyszínt elhagyja és
jellemzően tanúkat sem lehet találni. További nehézséget okoz a katasztrófavédelem számára a leégett
területek tulajdonosainak megtalálása.
A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tudatos be nem
tartásából ered.
Kérjük az Önkormányzatot, hogy lehetőség szerint biztosítsa a tavaszi és az őszi időszakban a kerti
zöldhulladék elszállításának lehetőségét, továbbá felhívjuk a figyelmet a lakosság szakszerű
tájékoztatására, a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak ismertetésére.
A szabadtéri tüzek számának minimálisra csökkentése érdekében az alább felsorolt szabályokról
szíveskedjen a lakosságot az idei évben is tájékoztatni:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-a
meghatározza a gazdálkodók tűzvédelmi és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait. E szerint:
„18.§ (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek
megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban
meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos
veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek
c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki
mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”
A termőföldeken és a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény 5. § -ban meghatározott hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás,
mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése során el kell végezni a növényzet gondozását, a terület

gyommentesítését. A földterületet továbbá éghető anyagtól, száraz fűtől mentesen kell tartani, ami
szintén a tulajdonos, használó feladata.
Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri
égetése tilos. A felügyelet mellett történő égetés végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg hatályos, a
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. Az alapvető tilalom abban az esetben ad
felmentést, ha egyéb jogszabály másként rendelkezik. Ez a természetvédelmi területeken növényegészségügyi indokból, vagy természeti kár megelőzése, illetve az erdészeti területen elsősorban
vágástéri hulladékok égetésére vonatkozó égetést tesz lehetővé.
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól kivétel abban az esetben van,
ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amennyiben nincs ilyen
rendelete az önkormányzatnak, úgy tilos kerti hulladékot égetni. Az Önkormányzat helyi rendeletében
foglaltakat ismertetni kell a lakossággal.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait az az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Továbbiakban: OTSZ) tartalmazza.
Az OTSZ 606. § (1) bekezdése szerint az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés –
amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek
minősül. A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés helyét, időpontját és
terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak
írásban be kell jelenteni.
A tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el
kell oltani. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Továbbá az égetés
végrehajtásához, szükséges az illetékes erdészeti igazgatóságok, természetvédelmi hatóságok engedélye.
A szabadtéri tűzgyújtás alapszabályait az OTSZ 569. §-a fogalmazza meg:
OTSZ 569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
Az erdőtüzek megelőzése is kiemelt fontosságú. A korábbi országos tűzgyújtási tilalom területi hatálya
kiterjedt az erdőterületekre, a fásításokra és az ezektől mért 200 méteres távolságon belüli területekre
(ideértve a külterületi ingatlanokat is). Az országos tűzgyújtási tilalmat a vidékfejlesztési miniszter
hirdeti ki és vonja vissza a belügyminiszter egyetértésével.
Tarlóégetést és egyéb növényi hulladékégetést tűzgyújtási tilalom idején az erdő 200 méteres
környezetében tilos végezni.
Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az
erdőgazdálkodó a tűzgyújtási tilalom ideje alatt a tűzvédelmi szempontból nagymértékben
veszélyeztetett területek esetében köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál és a
tűzrakó helyeken az általános tűzgyújtási tilalomra figyelmeztető táblát elhelyezni. Az előírás
értelmében az erdőterületre vezető minden olyan út mentén ki kell helyezni a figyelmeztető táblákat,
ahol az erdőlátogató személyek előfordulásával számolni lehet. Ezek elsősorban az erdőterületek
megközelítését szolgáló gépjárművekkel járható utak és nyiladékok, valamint az erdőlátogatók részére
kijelölt turistajelzéssel ellátott utak, ösvények, továbbá a jelzéssel nem ellátott, de az erdőben történő
rendszeres közlekedést szolgáló utak, ösvények.
Az erdőgazdálkodó köteles a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartását
folyamatosan ellenőrizni, a veszélyeztetett helyekre a tűz jelzésére alkalmas eszközökkel felszerelt

tűzvédelmi őröket (tűzjelző szolgálatot) állítani, az erdőtűz oltására megfelelő munkacsoport,
felszerelés és jármű készenlétben tartásáról gondoskodni.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 2013. óta
új tűzvédelmi bírságtételt tartalmaz. Az új tétel kimondja, hogy amennyiben valaki a termőföld
védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség
elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60-200 ezer forintig terjedő bírsággal
sújtható. A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség,
valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége
alól.
A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok
kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével
ismételten kiszabható.
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzesetek megelőzése érdekében rendszeres ellenőrzéseket tart
azokon a területeken, ahol az elmúlt években tűzesetek történtek, illetve ott, ahol a szabadterületek
gondozatlanok. A gondozatlan területek tulajdonosait, kezelőit azonosítás után felszólítjuk az elszáradt
növényzet eltávolítására, szükség esetén szankciót kezdeményezünk velük szemben.
A veszélyeztetés időszakában a tűzmegelőzési szabályok betartásának fokozott ellenőrzését hajtjuk
végre az erdő- és mezőgazdálkodásban. Az ellenőrzésekbe az érintett hatóságokat (földhivatal,
hegybíró) is bevonjuk. A szándékos tűzokozások esetében a beavatkozásokkal kapcsolatos költségek
megtérítését kezdeményezzük, illetve tűzvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.
A tűzesetek számának csökkentése és azok hatékony megelőzése érdekében, az önkormányzatokat
hatékonyan be kell vonni a szabadterületi tüzek megelőzésére irányuló tevékenységünkbe.
Kérem, hogy a településeken működő helyi televízió és rádióadásokban, az elektronikus és az írott
sajtóban a tűzgyújtási szabályokra rendszeresen hívják fel a lakosság figyelmét.
Kérem hatóságunknak megküldeni az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó nevét és telefonszámát
(postai úton, e-mailben, telefonon, vagy személyesen a Kirendeltségen), akit a településen keletkezett
tűzesetek helyszínére kiérkező tűzoltó egység értesíteni tud, a minél hatékonyabb tűzmegelőzés és
együttműködés érdekében.
Továbbá, amennyiben az előző évben részünkre megküldött kerti hulladék égetésével kapcsolatos
Önkormányzati rendeletben változás történt azt a Kirendeltségre eljuttatni szíveskedjen.
Kérem, hogy kezdeményezésünkre az önkormányzat a szabadtéri tüzek megelőzésére a mindennapi
feladatok végzése során fokozottan figyeljen a közmunkások, mezőőri szolgálat, polgárőrség, az
önkéntes tűzoltó egyesületek, falugondnok bevonásával. Kérjük, hogy a szabad területeket éghető
anyagtól, száraz fűtől mentesen tartsák, gondoskodjanak a területek megtisztításáról. Továbbá
fordítsanak figyelmet a helyi kezelésű utak melletti területek tisztántartására is, mivel ott sem lehet
kizárni a felelőtlen emberi magatartást.
Segítségét előre is köszönöm!
Cegléd, 2014. 03. 07.
Tóth László tű. őrgy.
kirendeltség-vezető
nevében és megbízásából:
Kun Nikoletta tű. szds.
hatósági osztály osztályvezető
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