LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A szabadtéri tüzek számának minimálisra csökkentése érdekében
A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérésére a szabadtári tüzek
számának minimálisra csökkentése érdekében az alábbi szabályokról tájékoztatjuk a
lakosságot:
A belügyminiszter 54/20014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) 2015. március 05-én lépett hatályba, mely
alapvetően megváltoztatta az égetéssel kapcsolatban az eddigi gyakorlatot a belterületi
és a külterületi ingatlanok területén.
Az OTSZ 225. § (3) bekezdése alapján: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladékoktól és további
hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.”
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése alapján: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a
lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Ez alól kivétel, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit.
Boconád Községi Önkormányzat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló
16/2011. (XI. 24.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta az égetés
feltételeit. Égestés a rendelet értelmében hétfő, szerda és szombati napokon 8-20
óráig lehetséges. Ünnepnapokon és vasárnap az égestés TILOS!
Továbbra is megengedett a kerti grillezés, a tűzön történő sütés – főzés állandó
felügyelet mellett.
A tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha a tűzre szükség már
nincs, azt azonnal el kell oltani.
A tarló – és növényi hulladék égetésének szabályait az OTSZ 226. § -a tartalmazza:
OTSZ 226. § (1): „ Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést
végezhet.”
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott
helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap,
óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságét,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét, címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket,
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására
készenlétben tartott eszközök felsorolását.
A kérelmet a hozzá tartozó alapeljárási illetékkel (3.000 Ft) legkésőbb az égetés
tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi
hatósághoz (Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 3200 Gyöngyös, Kossuth
Lajos út 1.), majd a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül elbírálja.
Az OTSZ 228. § (1) bekezdése alapján: „A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése
érdekben a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti
vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3,0
méter széles védősávot kialakítani.”
Ezt a védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani, a folyamatos
tisztántartásról, éghető anyagoktól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett
terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
Az erdőtüzek megelőzése is kiemelt fontosságú. A korábbi országos tűzgyújtási
tilalom területi hatálya kiterjed az erdőterületekre, a fásításokra és az ezektől mért 200
méteres távolságon belüli területekre (ideértve a külterületi ingatlanokat is). Az
országos tűzgyújtási tilalmat a vidékfejlesztési miniszter hirdeti ki és vonja vissza a
belügyminiszter egyetértésével.
Tarlóégetést és egyéb növényi hulladékégetést tűzgyújtási tilalom idején az erdő 200
méteres környezetében tilos végezni.
A tűzvédelmi bírságról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet kimondja, hogy
amennyiben valaki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem
gondoskodik – 60-200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzesetek megelőzése érdekében rendszeres
ellenőrzéseket tart azokon a területeken, ahol az elmúlt években tűzesetek történtek,
illetve ott, ahol a szabadterületek gondozatlanok. A gondozatlan területek
tulajdonosait, kezelőit azonosítás után felszólítják az elszáradt növényzet
eltávolítására, szükség esetén szankciót kezdeményeznek.
A veszélyeztetés időszakában a tűzmegelőzési szabályok betartására fokozott
ellenőrzést tartanak az erdő – és mezőgazdálkodásban.
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