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Székhelyén
Tisztelt Cím!
Értesítem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található önkormányzatokat és
szerveteket, gazdálkodókat arról, hogy a szabadtéri tüzek megfékezése a megszokottnál
nagyobb terhelést jelent a tűzoltóságok és az egész katasztrófavédelem számára.
Jelen időszakban számolni kell az önkormányzati és magánterületeken felhalmozódott száraz
növényzetben gondatlanságból, vagy szándékosan okozott jelentős számú tűzesettel, mely
tüzek több esetben veszélyeztetik az állampolgárok, illetve önkormányzatok, vállalkozók
ingatlanjait, gépeit, művelt területeit, vagy erdőit.
Tájékoztatom a tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével
kapcsolatban jogi szabályozás keretein belül a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. Törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSz.) figyelembevételével kell eljárni.
Tájékoztatom továbbá, hogy a belterületeken végzett avar és kerti hulladék égetésére az
önkormányzati rendeleteken felül az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
A 306/2010. Korm. r. 27.§ (2) bekezdése alapján „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok
égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő
égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból
kigyullad.”
A Ktv. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete
önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.
Kérem, hogy a felügyelete alá tartozó szervezetekkel, gazdálkodókkal a helyben szokásos
módon, az Önök közötti kapcsolattartás útján a fentieket, valamint a csatolt mellékletet közölje
és ismertesse meg.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!
Tiszaújváros, elektronikus bélyegző szerint.
Tisztelettel:
Macz János tűzoltó alezredes
katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
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Melléklet: 1. sz. melléklet (1 lap)
Készült: 1 pld.
Egy példány: 2 oldal
Kapja: 1. Irattár
2. Email útján: elosztó szerint
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