Jegyzői tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól
Tisztelt arnóti lakosok!
A szabadtéri tűzgyújtás szabályairól az alábbiakban tájékoztatom Önöket.
1.) Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2015. március 05-ei hatályba lépésével tilossá vált a
belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék szabadtéri égetése, melyre csak ott van
lehetőség, ahol azt jogszabállyal (helyi rendelet), külön meghatározott esetekben és feltételekkel
megengedik.
A szabályzás továbbra se érinti a kerti grillezést és a tűzön történő sütés-főzést, azonban mint
minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani a tűzgyújtás általános
szabályait.
2.) Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati
rendelet lehetővé teszi, bármilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot
tartalmazó hulladék égetése tilos.
Arnót közésg önkormányzat képviselő-testülete a 11/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelettel
(a továbbiakban: rendelet) szabályozza az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetését.
Az égetés szabályait a rendelet 8-9. §-a következő képpen határozza meg:
8. § (1) az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar,
kerti hulladék semmisíthető meg.
(2) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű vagy veszélyes hulladék nem
égethető (pl. műanyag, gumi , vegyszer, festék, ezek maradékai, stb)
(3) A kerti hulladék nyílttéri égetése a nyári időszámítás szerinti időszakban 11-20 óra között és a
téli időszámítás szerinti időszakban 10-17 óra között- vasárnap és ünnepnapok kivételévelengedélyezett. A határidő kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.
(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb
zavarása mellett szabad.
(5) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra
veszélyt ne jelentsen.
(6) Az égetés szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az
égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
(7) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(8) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője ( továbbiakban együtt:tulajdonos) az égetés során
köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről , eszközökről (pl. oltóvíz, homok, stb.)
(9) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat
írásban vagy szóban tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés alkalmanként
maximum 4 óráig tarthat.

(10) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező
vagy bűzös segédanyag nem használható.
(11) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell
oltani.
(12) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(13) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, és földréteggel történő lefedéséről.
9.§ A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
3.) A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék szabadtéri égetését minden esetben előzetesen engedélyeztetni kell a területileg
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóságával. Az ezzel kapcsolatos kérvényt, a
tevékenységet megelőzően legalább tíz nappal kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell
tartalmaznia:
– A kérelmező nevét és címét;
– az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét;
– megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);
– az irányított égetés indokát;
– az érintett terület nagyságát;
– a folyamat pontos leírását;
– az égetést végző személyek nevét, címét;
– a felügyeletet biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát;
– a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
– a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
A tűzgyújtás általános szabályai:
•
•
•

Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut!
Gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kerti csapra
szerelt locsolótömlő, tűz oltására alkalmas kéziszerszám – készenlétben tartásáról!
Az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el, győződjünk meg arról, hogy valóban
kialudt!

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi!
Kérem, hogy a szabadtéri tűzgyújtásnál fokozott figyelemmel legyenek a fentebb leírtakra és
tartsák be a vonatkozó előírásokat.
Arnót, 2015. március 24.
Szarka Tamás
jegyző

