TŰZGYÚJTÁS
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezik bel- és külterületen egyaránt a tűzgyújtás
új szabályairól. A maximális biztonság szem előtt tartása a cél, de azért nem kell
megijednünk: szalonnát sütni, grillezni a kertben továbbra is szabad.
A szabályzat azt viszont megköveteli, hogy mindenki saját lakóterületén belül is megtegye az
összes szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy a tűz ne okozott balesetet, illetve
károkat. Ezért kötelező ilyen szabadtéri sütés-főzés alkalmával is oltóvizet, készüléket
és/vagy homokot a kezünk ügyében tartani, megelőzendő a komolyabb problémákat.
Az országos jellegű tűzgyújtási tilalom általában az erdőkre vagy fásítások és azok 200
méteres körzetére terjed ki.
DE !!! A szabadtéri tűzgyújtás a kerti hulladék és avarégetés általános jelleggel tilos,
KIVÉVE, ha a helyi önkormányzat másként nem rendelkezik. Ha tehát valaki például
belterületen tarlót vagy hulladékot szeretne égetni, akkor ezt nem teheti meg, ha az
önkormányzat másképpen nem rendelkezik.
Seregélyesen (JELENLEG) „A levegőminőség védelmének helyi szabályairól” szóló
12/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet szabályozza az avar és a kerti hulladék
égetését, mely szerint:
a) július 1. és augusztus 31. között: 9 óra előtt és 16 óra után égethető avar és kerti
hulladék
b) a fenti időszakon kívül bármikor égethető avar és kerti hulladék
DE !!!! AZ ELŐZŐEK ALÓL IS VAN KIVÉTEL, AMIKOR NEM SZABAD ÉGETNI:
Nem égethető avar és kerti hulladék:
a) amennyiben, magasabb rendű jogszabály tiltja,
b) tűzgyújtási tilalom alá eső területeken és időben,
c) szeles időben,
d) a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon,
e) közterületen,
f) egészségügyi-, nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, helyi igazgatási
intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok működésének
időtartama alatt,
g) éghető anyagot tároló hely 20 méteres körzetében.
Külterületen égetésre akkor van lehetőség mezőgazdasági-, növénytermesztési célból, ha a
tűzvédelmi hatóság engedélyét kérjük a tervezett időpont előtt legalább 10 nappal, írásban.
Ha belterületen engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő helyen vagy időpontban történik a
tűzgyújtás, akkor a tűzvédelmi hatóság köteles megindítani a tűzvédelmi eljárást, és kiszabni
a tűzvédelmi bírságot
Mivel büntethető, aki megszegi a szabályokat?
“Ha valaki tüzet rak és azt őrizetlenül hagyja, majd áthordja a szél az égő pernyét a szomszéd
telkére és az kigyullad, akkor ezért akár 200 ezer forintos bírságot lehet kapni.
Jó ha ismerik az állampolgárok milyen tűzvédelmi szabálysértést követhetnek el, és azokért
milyen „retorzióval” kell számolniuk.

Aki engedély nélküli időszakban például avart éget, rá – többek között – tűzvédelmi bírság
vár, melynek mértékét a 259/2011-es kormányrendelet határozza meg. E rendelet értelmében,
ha valaki a tűzvédelmi szabály megszegése miatt tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben
a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 100 ezer forinttól 3 millióig terjedhet a büntetés
összege.”
Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó
telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak!

