A szabadtéri tűzgyújtásra és a mezőgazdasági munkálatokra
vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Tisztelt Lakosság,
A szabadtéri tűzgyújtás, valamint a mezőgazdasági munkálatokra vonatkozó, jelenleg hatályos
tűzvédelmi szabályokról az alábbi tájékoztatást adom:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban:
OTSZ) szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és
zöldfelületének gondozásáról szóló 6/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete továbbra is lehetővé
teszi növényi hulladék égetését belterületi ingatlanok területén, azonban erre ez év április 30-áig volt
lehetőség! A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti
zöldhulladékot (növényi eredetű száraz hulladék) komposztálni kell vagy a közszolgáltatónak, illetve
a hulladék átvételére engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak (pl. hulladékgyűjtő udvarban)
kell átadni.
Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelőberendezésben háztartási szemét, valamint hulladék (pl.
veszélyes hulladék: autógumi, műanyag, vegyszeres flakon, vegyszermaradványok, fáradt olaj, stb.)
elégetése az ingatlanokon és a közterületeken egyaránt.
A saját tulajdonú belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata továbbra sem
tiltott, még tűzgyújtási tilalom idején sem a tűzvédelmi előírások betartásával, melyek a teljesség igénye
nélkül: engedélyezett gyújtóanyag használata, állandó felügyelet biztosítása, tűztávolság éghető
anyagoktól, a tűz eloltása, ha arra szükség már nincs.
Nagy változás a jövőben, hogy külterületen az irányított égetés lehetősége (ilyen volt pl. a
tarlóégetés) megszűnt! (Kivétel lehet, ha jogszabály pl. növényvédelmi okból lehetővé teszi.)
Helyette a következő szabályozást szükséges alkalmazni:
Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel,
az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban
be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét,
földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos
elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.
A fentiekből következően tehát a tűzgyújtás tilos, viszont a valós tűzhöz hasonló tevékenységet (pl.:
fagy elleni füstölés, vagy aerosolos szúnyogírtás stb.) be kell jelenteni!
Az erdőterületeken a vágástéri hulladékégetésre továbbra is lehetőség van szigorú szabályok
betartásával (írásbeli engedély az erdőgazdálkodótól a tüzelés feltételeivel, bejelentés a Győr-MosonSopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányításra stb.).

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a
fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon! A tilalom a
vágástéri hulladékégetésre is vonatkozik.

A fentiekben kifejtett tűzvédelmi szabályok megszegése esetén tűzvédelmi vagy környezetvédelmi
hatósági eljárás indul. Elkerülésük érdekében tisztelettel kérem, hogy a fenti szabályokat körültekintően
szíveskedjenek alkalmazni a gyakorlatban.
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