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szabadtéri égetés

szabáLyaírőI.

Horváth Róbert tuzoltő hadnagy
06-251510-152
dunaujvaros@katved.gov.hu

polgármester
DKvK illetékességi területéhez tartozó PH_k
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Ur/Ass zony!
Ez'őton tájékoztatom, hogy a 2015. március 5-én hatályba lépett az orczágos Tűzvédelmi
SzabályzatrőI szóló 54l20l4" (XI. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új
rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tuzgyijtásra, különösen aZ iranyított égetés
engedélyezésénekszabály air a vonatkozóan.

jogszabáIy másként nem rendelkezik, a lábon áIló növényzet, tar|ő,
növénytermesztéssel összefiiggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett

225.

$ (1) Ha

hulladék szabadtéri égetésetilos.
I

226. 5 (1) KülterÍ.i|eten az ingatlan tulajdonosa, használőja a tílzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefi.iggő területen irányított égetéstvégezhet.

A környezet védelménekáltalános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. $ (4) bekezdése
értelmébena települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a héntartási

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos' valamint aZ avat és kerti hulladék
égetésérevonatkozó szabályok rendelettel történő megáIlapítása. Amennyiben az Öna teleptilésen a
háúartási tevékenységgel okozott légszennyezésre valamint az avat és kerti hulladék égetésre
vonatkozó szabályok helyi rendelettel szabályozottak, úgy az abban foglaltak szerint végezhető
a belterületi ingatlanok használata során keletkezett növónyi hulladék szabadtéri égetése.

Minden olyan esetben amire nem terjed ki a növényi hulladék égetésétszabályoző önkormányzati
rendelet hatáIya a lábon álló növényzet,tatIő, növénytermesztéssel összefiiggésbe végzett növényi
hulladék szabadtéri égetését,2015. március 5' rcpját követően a katasztrőfavédelmi
kirendeltséggel engedélyeztetnÍ kell.

A

fentiekben leírtak alól kivétel az erdő védelmérőlés az eúőgazdálkodásról szőIő 2009. évi
XXXVII. törvény 65. $ és az edóktűz elleni védelméről szőlő 412008. (VIII. 1') ÖM rendelet 9. $
szabáIyozott esetek (alkalomszerutuzveszélyes tevékenység,vágástéti hulladék égetés, ellenőrzött
tuz).

A

szabadtéri égetésrevonatkozó jogszabályi előírások megszegése esetén a hízvédelmihatóság a
tínvédelmíhatósági feladatokat ellátő szervezeteh'ről, a tíizvédelmibírságról és a tuzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításríról szőIő 25912011. (KI. 7.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 40. pontja alapjan 20.000 Ft-tól 60.000 Ft_ig terjedő túzvédelmibírságot szabhat ki.
Dunaújvríros, 201 5. április 02.
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