TISZTELT LAKOSSÁG!
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri
tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.
A fenti rendelet értelmében:
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:
1. Az engedélyezés tárgya
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése
értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját
követően a katasztrófavédelmi tórendeltséggel engedélyeztetni kell.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja - mint például az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tömény 65. § és az erdők
tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) OM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység, ellenőrzött tűz) - és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat
határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított
égetésként engedélyeztetni.
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Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló
növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.
(VIII.) OM rendelet 9, §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
(vágástéri hulladékégetés) és ellenőrzött tűz kivételével.
1. Az eljárás menete
Az irányított égetés engedélyezésének eljárásrendjét és iratmintáit mellékelten csatolom. Egy
kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú
eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes - Encsi - katasztrófavédelmi kirendeltség
folytatja le. A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban - a
természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény 21. § - előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető.
II. Belterületi szabadtéri égetés
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve,
ha azt más jogszabály - így különösen önkormányzati rendelet - megengedi.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt
rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben
meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a
tűzvédelmi hatósági eljárást.
Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről
érkezik panasz, bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést tart.
Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más
jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben
meghatározott napon, időben végzik, felszólítja az égetést végző személyt, illetve az ingatlan
tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására, és helyszíni bírságot
kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetővel szemben.
A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.
melléklet 40. sora alapján 20.000 - 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.
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A fentiek alapján Szikszó Város Önkormányzata az alábbi rendeletben szabályozza a
belterületi szabadtéri égetést:
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 4/2013.(III.29.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 5/2015.(III.27.) számú önkormányzati rendelet, mely
kimondja, hogy
„(1) Kerti hulladék égetése minden év március 15. napja és április 15. napja, valamint
szeptember 1. napja és december 1. napja között történhet szerdai és szombati napokon
(amennyiben az nem ünnepnap).

(2) Az égetést a reggeli és az esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti
változások) miatt 10-15 óra között kell végezni.”

Szikszó, 2015. április 01.

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző
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