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Zöldhulladék égetés
A tűzoltóságok vonulási statisztikájában drasztikusan megemelkedett a száraz fű,
avartüzekhez történő vonulások és beavatkozások száma. Sajnos a tűzvédelmi előírások
be nem tartása, valamint az égetés jogszabályi környezetének nem ismerése jelentős
nemzetgazdasági károkat okoznak.
A biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályai a következők.
1.

Belterületen - avar és kerti hulladék égetése
-

A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat
képviselőtestülete önkormányzati rendeletben határozza meg az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.

-

Ezen szabályzat értelmében zöldhulladék égetése Zsámbék belterületén
október, november és február, március, április hónapokban lehetséges, a
vasárnapok és ünnepnapok kivételével, és bizonyos szabályok betartásával.

Kerti égetés tűzvédelmi szabályai:
•
•

nagyon szeles időjárási viszonyok mellett a szabadtéri égetés tilos!
csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol a tűz hősugárzása a
személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni.
a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari
eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

•
•
•
•
2.

Külterületen – lábon álló növényzet és zöldhulladék égetése
-

-

A 306/2010. Korm. r. 27. § (3) bekezdése alapján a „lábon álló növényzet,
tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri
égetése TILOS!”
Az ingatlan tulajdonosa csak a tűzvédelmi hatóság engedélyével hajthat végre
irányított égetést.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett az
égetés, ha azt egyébként a helyi rendelet engedné!
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási
tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!
Forrás: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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