Tájékoztató szabadtéri tüzekkel kapcsolatosan
Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. Sok helyen már
a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.
Az esetek nagyobb része emberi gondatlanságra vezethető vissza. Ezért a nádasok, a parlagfű, a gaz és a
száraz aljnövényzet kivágására, felszámolására történő intézkedések megtétele a műveletlen, elhanyagolt
területek tulajdonosa és/ vagy művelője részéről indokolttá vált.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
18. § (3) bekezdése kimondja: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás
feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”
A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek a fent hivatkozott előírás szerinti
tűzvédelmi szabályok betartását ellenőrzik. Vegetációt érintő tűzesetek során – amennyiben megállapítást
nyer, hogy a tüzet tűzvédelmi szabály megszegése idézte elő – a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
tűzvédelmi bírságolási eljárást kell kezdeményezni.
Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet (továbbiakban: R.) a vágástéri
hulladék égetését, mint tűzveszélyes üzemi tevékenységet szabályozza. A R. 9. § (2), (4) bekezdése
kimondja: „(2) Vágástéri hulladékot az erdőben az Evt.-ben foglaltakon túl csak abban az esetben lehet
égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy az nem
gazdaságos.
(4) A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi
igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.”
Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha a lakosság/ égetést végző személyek
tisztában vannak a szabadtéri égetés általános szabályaival:
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben
engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben és módon szabad égetni.
• Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
• A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni
kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk
megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter
rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom
idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút
és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
Távolról, illetve levegőből látható tüzek jelzésénél a jelző személy legyen körültekintő és kellően
pontos a tűzeset hollétét, kiterjedését tekintve. Ezen kívül a tűzjelzésnek tartalmaznia kell, hogy mi ég,
emberélet van-e veszélyben, honnan jelezte a tüzet, a bejelentő neve és telefonszáma, illetve van-e egyéb
veszélyeztető tényező, amely a tűzeset felszámolásánál releváns információ lehet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget
zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben
meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.
Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.
Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3
millió forintig is terjedhet a bírság.
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