Szabadtéri tűzgyújtás szabályai
Kivonat Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(VI.15.) Az avar és kerti hulladék égetésének
szabályairól szóló önkormányzati rendeletéből:
2. §
E rendelet alkalmazásában avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti hulladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan
növényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs).
4. §
(1) A 2. §-ban meghatározott, avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett csak felügyelettel, száraz
állapotban a környezet, illetve a környéken élő lakók zavarása nélkül égethető el.
(2) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az égetés.
(3) Égetést kizáró körülménynek kell tekintetni, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
5. §
(1) Az avart és kerti hulladékot az ingatlan területén belül égetni kizárólag PÉNTEKI napokon, szélcsendben, személyes
felügyelet mellet lehet végezni.
(2) Ünnepnapon és a hét egyéb napjain az égetés SZIGORÚAN TILOS.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint egészségügyi és gyermekintézmények 100 méteres
környezetében az intézmény működésének ideje alatt.
Kivonat a BM 54/2014. (XII. 5.) számú Országos Tűzvédelmi Szabályzatából:
111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
225. §
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és
további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
226. §
(1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő
területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) 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 nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet a hozzátartozó alapeljárási illetékkel (3 000 Ft) legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10.
napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték,
azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
227. §
(1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók
fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani,
és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok,
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell
alkalmazni.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. A tűz nem hagyható
őrizetlenül, valamint veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, annak azonnali eloltásáról gondoskodni szükséges.
A tűzesetek megelőzése érdekében a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 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 a Katasztrófavédelmi Kirendeltség felszólítja az elszáradt növényzet eltávolítására. Aki a tűzesetek megelőzéséről
nem gondoskodik 60-200 000 forintig terjedő bírsággal sújtható.

Saját egészségünk és környezetünk védelmének érdekében kérem a fenti rendelkezések betartását.
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