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A tavasz és az egyre melegedő időjárás, továbbá a tavaszi munkák beköszöntével az erdő - és
mezőgazdaság területén jelentős mértékben megnövekedik az erdő- és avartüzek, továbbá a
kiskertekben történt tűzesetek száma.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 18. §-a meghatározza a gazdálkodók tűzvédelmi és műszaki mentéssel kapcsolatos
feladatait. E törvény szerint:
„18.§ (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell
a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a
tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának
feltételeiről.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek:
….
c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a
műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek
biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §-a alapján:
(1) A földhasználó – ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály másként
nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő
termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása
mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási
kötelezettség).
…
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását
rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő
területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).
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Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. §
alapján:
„(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen
tartani.”
Kérem, hogy a közbiztonsági referensek bevonásával a településük közigazgatási
területein mérjék fel az elhanyagolt területeket. Ezen területek tulajdonosait, használóit,
amelyek jegyzői hatáskör alá tartoznak, szólítsa fel a szabálytalan állapotok
megszüntetésére.
Eredménytelen jegyzői felhívások, illetve a jegyzői hatáskör alá nem tartozók eseténben, a
földhasznosítási előírások érvényesülésével kapcsolatos ügyekben a földművelésügyi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm.
rendeletben meghatározott szervet.
Kérem, hogy hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig
belterületen, a kiskertekben keletkező növényi hulladékok égetését csak az
önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően, továbbá az 54/2014. (XII.
5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseit is betartva
végezze a lakosság.
A fentiekben foglaltakon túlmenően felhívom a figyelmét, a hulladékszállítás hiányosságai
miatt keletkező tüzek következményeire. Ahol nem megoldott a kerti hulladék elszállítása,
ott kérem a szükséges intézkedések megtételét, ezzel is hozzájárulva a tűzesetek
csökkentéséhez.
Kérem a fentiekben foglaltak szíves tudomásulvételét.
Kelt, Kisvárda, az elektronikus pecsét szerinti napon.
Aros László tű. alezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltségvezető
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