
Felhívás tűzgyújtási szabályok betartására 

Tisztelt szentistváni lakosok ! 

 

Lassan befejeződnek a kerti munkák, megtörténik a kultúrnövények 

betakarítása. Igyekszik minden tulajdonos a kertjét rendbe tenni. Tapasztaljuk, 

hogy a kertekben, ingatlanokon keletkező, már nem hasznosítható növényi 

hulladékokat sok esetben égetés útján próbálják megsemmisíteni, eltakarítani.  

Ezzel kapcsolatosan szeretnénk felhívni a figyelmüket a Szentistván Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének a település tisztaságáról, a közterületek 

és ingatlanok rendjéről szóló 13/2000. (VII.3.) önkormányzati rendelet 13.§.-

ára, amely a kerti hulladékok megsemmisítésével kapcsolatosan az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

1.) „Avart és kerti hulladékot elsősorban az ingatlanon történő komposztálással 

kell megsemmisíteni. A komposztálásra nem alkalmas szárított, de nem lábon 

álló növényi hulladék háztartási tüzelőberendezésben – külön engedély nélkül – 

elégethető, illetve szélcsendes időben, munkanapokon 15 és 19 óra közötti 

időben, jól kialakított tűzrakó helyen a szabadban, folyamatos felügyelet 

mellett, emberi egészség és környezet károsítása nélkül, a lehető legkisebb 

környezeti terhelés mellett elégethető úgy, hogy az égetés hősugárzása kárt ne 

okozzon. 

2.) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari 

eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). 

3.) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, 

hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

4.) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni 

nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell 

oltani. 

5.) A tüzelés, tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

6.) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad 

felmentést.” 



Fentiekben foglaltak betartását a helyi önkormányzat, valamint a katasztrófa 

védelmi hatóság jogosult ellenőrizni, illetve értesítésre, bejelentésre a 

szabályokat megszegőkkel szemben fellépni.  

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 9/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete 5. §.   alapján 100.000.-Ft-ig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható aki: „A levegő minőségének védelmével 

összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el az, aki az ingatlanán lévő növényekről lehulló falevelet, kerti hulladékot 

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a település 

tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 13/2000. (VII.3.) 

önkormányzati rendelete 13.§. (1). bekezdésében meghatározottaktól eltérő 

időszakban égeti el.” 

A Tűzvédelmi szabályok megszegése esetén, ha azzal közvetlen tűz, vagy 

robbanásveszélyt idéztek elő a katasztrófavédelmi hatóság által kiszabható 

tűzvédelmi bírság minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 1.000.000,- 

Ft. 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 közigazgatási bírság 

és a tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. 

Fentiek alapján kérem, hogy saját és lakótársaink érdekeinek, valamint a levegő 

tisztaságának védelmében a kerti hulladékok égetése során az itt említett 

szabályokat betartani szíveskedjenek. 

 


