
  

AA  SSZZAABBAADDBBAANN  IISS  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGBBAANN::  

NNEE  GGYYÚÚJJTTSSOONN  TTÜÜZZEETT!!  

További információ: 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:  http://bacs.katasztrofavedelem.hu 
Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség:  Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10;  79/424-944 
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség:  Kecskemét, Deák Ferenc tér 4;  76/502-810 
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:  Kiskunhalas, Kőrösi út 15;  77/421-355 

 

  
AA  ttűűzz  ggyyúújjttáássaa  bbíírrssáággoott  vvaaggyy  
bbűűnntteettőőeelljjáárráásstt  vvoonnhhaatt  mmaaggaa  uuttáánn!!  

 

  
AA  ttűűzz  őőrriizzeettlleennüüll  hhaaggyyáássaa  
ttrraaggééddiiááhhoozz  vveezzeetthheett!!  

  
AA  sszzaabbaaddttéérrii  ttüüzzeekk  9999%%--aa  
ggoonnddaattllaannssáággbbóóll  eerreedd!!  

  
AA  ttüüzzeekk  sszzeennnnyyeezziikk  aa  lleevveeggőőtt,,  
kkáárroossíítthhaattjjáákk  aazz  eeggéésszzssééggeett!!  

 

A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és vegetáció tüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség 
vagy szándékos tűzgyújtás okozza. A szabadtéri tüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít. 
Szabálytalanság esetén a bírság 3.000.000,- forintig terjedhet. 

A hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel TILOS, a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is. 
A főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését. 
  

BBEELLTTEERRÜÜLLEETTII  ÉÉGGEETTÉÉSS  

Az önkormányzat rendeletében 
szabályozhatja, feltételekhez kötve 
megengedheti az avar és kerti 
hulladékok égetését. Azokon a 
településeken, ahol ez nem 
szabályozott, ott továbbra is tilos 
belterületen égetni. 

Égetés előtt tájékozódjon az 
önkormányzatnál! 

KKÜÜLLTTEERRÜÜLLEETTII  ÉÉGGEETTÉÉSS  

Az irányított égetés folytatása a 
tűzvédelmi hatóság engedélyéhez 
kötött, de az engedély nem mentesít 
egyéb (például természetvédelmi) 
engedélyek beszerzése alól! 

A kérelmet az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. napig kell 
benyújtani az illetékes tűzvédelmi 
hatósághoz, amely azt 5 munkanapon 
belül elbírálja. 

TTŰŰZZGGYYÚÚJJTTÁÁSSII  TTIILLAALLOOMM  

TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a 
nád- és a növényi hulladékok 
irányított égetése az elrendelt 
tűzgyújtási tilalom alatt! 

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról 
tájékozódhat a tűzoltóságokon, a 
polgármesteri hivatalokban, valamint 
a http://bacs.katasztrofavedelem.hu 
honlapon. 
 

Megoldás lehet a komposztálás, zöldhulladék gyűjtés. 
Tájékozódjon az önkormányzatnál a helyi lehetőségekről! 

ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  TTEEEENNDDŐŐKK  SSZZAABBÁÁLLYYOOSS  TTŰŰZZGGYYÚÚJJTTÁÁSS  EELLŐŐTTTT 

 
A biztonságos tűzgyújtást gátló tényezők (pl. erős szél) előzetes felmérése. 

 

A tűz oltásához szükséges létszám, oltóanyag, eszköz biztosítása. A tűz folyamatos 
felügyelete. 

 
Meggyőződés a tűz eloltásáról. Veszély esetén hívja a 112-őt vagy 105-öt! 

 

Javasoljuk a belterületi tűzgyújtás előzetes, legalább telefonos bejelentését a lenti 
elérhetőségeken. 

 

http://bacs.katasztrofavedelem.hu/

