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Természetjáró, Túrázó, Kerékpározó,
Tájfutó Szövetségek, Egyesületek
Székhelyén
Tisztelt Természetbarátok!
2012. évben az ország területén jelentős számú gaz, avartűz és erdőtűz következett be, melynek kapcsán
jelentős károk keletkeztek.
A 2013. év tavaszi időszakában a szabad területi tüzek száma várhatóan, ismételten jelentős mértékben
meg fog emelkedni. Az erdők és egyéb szabad területek tűz elleni védelme a tavaszi időszakban - a hóolvadás és a növényzet kizöldülése közötti időszakban - kiemelt fontosságú a feladatok végrehajtása során.
A felvilágosító és a hatósági tevékenység során fontos az országosan egységes fellépés, ezért a tüzek
megelőzése és a hatékony beavatkozás érdekében, a korábban meghatározott feladatok végrehajtásával
összefüggésben, kérem a következők figyelembevételét.
Az erdők és szabad területek tűz elleni védelme érdekében kérjük ezeken a területeken a dohányzás mellőzését, valamint kérjük, hogy égő dohányneműt ne dobjanak el, s erre figyelmeztessék a többi túrázó
személyeket is. Továbbá kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyeken
szabad gyújtani a tűzrakó helyek környezetében kihelyezett szabályok betartásával.
Amennyiben tüzet észlelnek, úgy a 105-ös hívószámon értesítsék a tűzoltóságot.
A tűzgyújtási tilalom időszakában az erdőgazdálkodók az erdőterületre vezető minden olyan út mentén,
ahol erdőlátogató személyek előfordulásával számolni lehet, a tilalomra táblával fogják a figyelmet felhívni. Tűzgyújtási tilalom alatt fokozottan kísérjék figyelemmel az erre vonatkozó szabályokat, melyről a
katasztrófavédelem honlapján, illetve telefonon is tájékoztatást kaphatnak.
Felhívom figyelmüket, hogy az erdőterületeken bekövetkező tűzesetek megelőzése közös ügyünk, ezért
kérem önöket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az erdőkben történő tűzesetek megelőzésére.
A további sikeres együttműködés reményében.
Tisztelettel:
Gulyás László tű. alezredes
kirendeltség vezető megbízásából

Oliás Gábor tű. őrgy sk.
hatósági osztályvezető
kiadmányozó

Kapja: 1. Irattár
2. Elosztó szerint

1. sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MINIMÁLIS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL
Az önkormányzati rendeletek vizsgálata során a tűzvédelmi, tűzmegelőzési szakmai, tartalmi
követelmények érvényre juttatása az elsődleges cél.
Az égetést szabályozó rendeleteknek tűzvédelmi szempontból legalább a következőkre kell kiterjednie:
1. mit,
2. mikor,
3. hol,
4. hogyan lehet égetni
A szabályozás településenként jelentősen eltérhet, mivel az egyes önkormányzatok nagy rendeletalkotási szabadsággal rendelkeznek, a normaszövegek vizsgálatakor tehát nem a konkrét megfogalmazásra hanem a szabályozás tartalmára kell nagy hangsúlyt fektetni. Az alábbiakban az
általunk vizsgált önkormányzati rendeletek alapján igyekszünk néhány példán keresztül bemutatni, mit kellene tartalmazni a rendeleteknek, hangsúlyozva, hogy hasonló tartalmú, de ettől eltérő
szövegezés is megfelelő lehet.
1. Mit szabad és mit nem szabad égetni
- Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett
avar, kerti hulladék semmisíthető meg.
- A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék
(műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.
- Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
2. Mikor lehet égetni a kerti hulladékot
- Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30., valamint
február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 916 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.
- Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
3. Hol szabad égetni
- Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
- A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy
arra veszélyt ne jelentsen.
- Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
4. Hogyan kell végezni a hulladék égetését
- Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni,
az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
- Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
- A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el
kell oltani.
- Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

2. sz. melléklet
Avar és kerti hulladék égetésének
tűzvédelmi szabályai
MINDEN NAGY TŰZ KIS TŰZZEL KEZDŐDIK!

A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat általában égetéssel
szoktuk megsemmisíteni, illetve hasonló veszélyt jelent még az egyéb szabadtéri
főzés, sütés, grillezés.
 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 27 § (2) bekezdése értelmében hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem
minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.
 Minden településen a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az avar és kerti hulladék égetésének követelményeit, szabályait. A helyi önkormányzati rendeletben foglaltakat az égetés során maradéktalanul be kell tartani.
 Az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás
előtt.
 A sütőhelyet hasonló kialakítással kell kialakítani (környezetében ne legyen éghető anyag; legyen a
tűz oltására alkalmas eszköz, anyag; stb.).
 Szélcsendes időben gyújtsuk meg a tüzet, ha feltámad a szél annak erősségét figyelembe véve, oltsuk
el a tüzet.
 Ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet.
 A tevékenység befejeztével győződjünk meg arról, hogy teljesen eloltottuk-e a tüzet és ne maradjon
még izzó, parázsló anyag, mert ez további tűzveszélyt jelent (locsoljuk le a parázsló részeket és várjuk
meg amíg a teljes füstölgés, gőzölgés megszűnik).
 Az égetés során akkora tüzet szabad csak rakni, amit a rendelkezésre álló eszközökkel, erőkkel el
tudunk oltani (tartsunk készenlétben vizet, homokot, lapátot).
 A sütőhelyek megválasztása az uralkodó széliránynak megfelelően történjék, számolni kell arra, hogy
a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja.
 A ruházat megválasztása a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék (lehetőleg ne bő, lebegő ruházatban menjünk a tűz közelébe; ne engedjük a gyerekeket a tűz fölött átugrálni).
 A főzéshez, sütéshez használt eszközöket stabilan rögzítsük, megfelelően telepítsük (a felboruló
edényzet égési sérülést okozhat, illetve a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén gyújtási veszélyt
jelenthet).
 A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról szóló 259/2011. (XII.
7.) Kormányrendelet 7. §-a alapján kötelező a tűzvédelmi bírság kiszabása tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha azzal tüzet idéznek elő.
A tűzvédelmi bírság összege 100.000Ft, illetve tűzoltói beavatkozás esetén 200.000Ft.
 Amennyiben a gazdálkodó a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznopsítási vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik – pl.: éghető
növényzettől a területet nem tisztítja meg – 60.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terejedő tűzvédelmi bírsággal
büntethető.
A tűzvédelmi bírság összege 100.000Ft, illetve tűzoltói beavatkozás esetén 200.000Ft.

