
Hirdetmény

Tét  Város  Önkormányzat  jegyzője  ezúton  szeretné  felhívni  az  ingatlan  tulajdonosok 
figyelmét, hogy az avar és kerti  hulladékok égetését  önkormányzati rendelet  nem tiltja, de 
kérjük az alábbiak maradéktalan betartására figyeljenek:

Avar-és kerti hulladékok nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok
• Nyílt  téren  csak növényi  eredetű  hulladékot  lehet  égetni.  Lakott  területen  kívül  is 

kizárólag avar-és kerti hulladéknak minősülő anyagot lehet égetni.  Az égetendő kerti 
hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot, illetve ipari eredetű hulladékot, pl. 
műanyagot, gumit vegyszert, stb…

• Avar-és kerti  hulladékot  kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad 
elégetni,  ahol  az  égetés  a  személyi  és  vagyoni  biztonságot  nem  veszélyezteti,  és 
környezeti  kárt  nem  okoz.  Az  avar-és  kerti  hulladék  égetése  kizárólag  személyes 
felügyelet  mellett,  a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el.  Veszély 
esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.

• Az  ingatlan  tulajdonosa,  kezelője,  bérlője  (a  továbbiakban  együtt:  tulajdonos)  az 
égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl. 
oltóvíz, homok, stb.). 

• A  füstképződés  csökkentése  érdekében  az  avart  és  a  kerti  hulladékot  előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 
A nagy mennyiségű  füstöt  termelő  anyagot  (nedves  kerti  hulladék)  égetni  tilos.  A 
tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a 
levegőszennyezést megszüntetni.

• Lábon álló növényzet,  tarló, illetve növénytermesztéssel  összefüggésben keletkezett 
hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

• Az égetést kizárólag nagykorú személy végezheti.
• Az égetés környezeti kárt nem okozhat!

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
• A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és 

veszély esetén, vagy ha nincs rá szükség a tüzet azonnal el kell oltani.
• A tűzgyújtás és  a  tüzelő  berendezés  használatának helyszínén olyan eszközöket  és 

felszereléseket  kell  készenlétben  tartani,  amelyekkel  a  tűz  terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

• Természetvédelmi területen, valamint az erdő területén és annak 200 m-es körzetében 
tüzet gyújtani csak a kiépített és kijelölt tűzrakóhelyen szabad.

Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak 
belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről. 
Amennyiben problémák merülnek fel az égetés során, kérem azonnal jelezni a Tűzoltóság felé 
a 105-ös telefonszámon, vagy Tét Város Tűzoltó Egyesülete Böröczki Kálmán (06-20/386-
3846 és Varga Miklós Zsolt (06-20/334-5319) tűzoltók részére. 
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