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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
A jó idő beköszöntével az emberek közelebb kerülnek a természethez, kirándulnak a parkokban,
túrákat szerveznek az erdőkben és megkezdik a tavaszi kerti munkákat. A kirándulóidőben
megszaporodik a szabadtéri tűzesetek száma is.
A mezőgazdasági területek rendbetételéhez sokan választják azt a lehetőséget, hogy elégetik a tél során
felhalmozódott kerti hulladékot, meggyújtják az egybefüggő száraz, gazos területeket. A kerti,
mezőgazdasági- és növényi hulladékokbelterületi égetését jogszabály szigorúan tiltja, de módot ad
az önkormányzatoknak a helyi szabályozásra. Ez esetben külön önkormányzati rendelet határozza
meg, hogy mikor és milyen feltételek mellett lehet égetni a településen. Ilyenkor a tevékenység végzését
a megkezdés előtt 24 órával írásban, vagy a 105-ös telefonszámona megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságon kell bejelenteni. Az égetéskor az országos tűzvédelmi szabályzatban előírtakat
maradéktalanul be kell tartani! Fontos hangsúlyozni, hogy az égetésért a tevékenységet végző a felelős!
A tilalom kiterjed a termőföldekre, mezőgazdasági területekre is.A termőföldek és mezőgazdasági
területek karbantartásáért a termőföld tulajdonosa és használója felel.Amennyiben egy földterületen
azért keletkezett tűz, mert annak megfelelő gondozását elmulasztották, az illetékes hatóság földvédelmiés tűzvédelmi bírságot szab ki!
A szabad levegőn kirándulók sokszor hagyják figyelmen kívül az erdőkben, parkokban kihelyezett
felhívó táblákat, amelyek a tűzgyújtás, tűzrakás tiltására vonatkoznak. Erdőterületeken a tűzgyújtáshoz
az erdőgazdálkodó írásos engedélye szükséges! Ez alól kivételt képeznek a kijelölt tűzrakóhelyek,
valamint a vágástéri hulladékok égetése. Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken
gyújthatnak tüzet, de ilyenkor is fontos odafigyelni, hogy a tűzrakóhely környéke meg legyen tisztítva a
levelektől, faágaktól, a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és amint feltámad a szél, el kell
oltani.
Tűzgyújtási tilalom esetén, aki tüzet okoz, az felelősséggel tartozik az okozott kár megtérítéséért,
valamint tűzvédelmi bírsággal sújtható!A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely,
grillsütő használata a tűzgyújtási tilalom idején sem tiltott, viszont fokozottan ügyelni kell az általános
égetési szabályok betartására! Az érvényben levő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt
találnak a katasztrófavédelem honlapján.
A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi.
Nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró
figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott
cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a
hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el. Míg egy elhajított, napon hagyott üveg tűz kialakulásához
vezethet, egy hajtógázas festékes, spray-s palack is felrobbanhat a nyári hőségben! Erdő- és tarlótüzek
alakulhatnak ki több hektár területen, és okozhatnak maradandó károkat az anyagi és a természeti
értékekben.
A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem területi és helyi szervei a társhatóságokkal
közösen folyamatosan ellenőrzik a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok
betartását.Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet, illetve robbanásveszélyt idéz elő
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a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. Összege 100.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet. Azt a
földtulajdonost, használót pedig, aki termőföld-hasznosítási vagy mellékhasznosítási
kötelezettségét elmulasztja, és emiatt a tűz keletkezik, 60.000 - 200.000 Ft bírsággal kell sújtani.
A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az égetéssel
kapcsolatban a jogszabályi előírásokat minden esetben tartsák be, folyamatosan figyeljék, van-e
érvényben az adott területen tűzgyújtási tilalom, és felelősségteljesen, kellő gondossággal járjanak
el, tartsák szem előtt, hogy égő terméket a természetben eldobni, és tüzet felügyelet nélkül hagyni
tilos!
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