
SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS 

 

 

Tájékoztatom, hogy 2015. március 5-étől lépett hatályba az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet-

tel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), mely többek között a szabadtéri tűz-

gyújtás és tűzmegelőzés szabályaiban is módosult. 

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a 

lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok 

használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevé-

kenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.  

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének megalkotta ezt a rendeletet, és a 

közterületek használatáról, a közterületek rendjéről és tisztántartásáról szóló 10/2014. (VIII. 

22.) számú rendeletében szabályozta a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.  

Ennek értelmében: 

 

17.§ A község területén a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.  

18.§ (1) A kerti hulladék nyílttéri égetése március elejétől november végéig hétfői és pénteki 

napokon engedélyezett.  

(2) Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.  

19. § (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra, különösen a széljárásra-és, erős-

ségre figyelemmel kell lenni.  

(2) Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett száraz időben szabad.  

(3) A kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett 

csak olyan helyen, területen és mennyiségben szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a 

személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.  

(4) A tűz őrzéséről, annak oltásáról és veszély esetén az égetés azonnali beszüntetéséről a tűz 

gyújtója köteles gondoskodni.  

(5) A tűz helyszíne közelében olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-

lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.  

(6) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható kerti hulladékot előzetesen 

szikkasztani, szárítani kell. Nyers, megázott kerti hulladék égetése tilos.  

(7) A kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszé-

lyes anyagot tartalmazó hulladékot.  

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz kialudt. Amennyiben fennáll a tűz 

feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földdel történő lefedésé-

ről. 

 

Tűzvédelmi szabály megszegése, vagy tűz okozása esetén bírság szabható ki, és ha az 

oltási tevékenységbe a tűzoltóság is beavatkozott, akkor kötelezően ki kell szabni a bírsá-

got, melynek legkisebb mértéke 200.000.- Ft, legnagyobb mértéke 3.000.000,- Ft. 

 

Kérem a lakosságot, hogy saját és településünk biztonsága érdekében az égetés szabá-

lyait tartsa be, és a szabályos időben végzett égetést fokozott körültekintéssel végezze. 

 

Kazár, 2015.03.10. 

Szomszéd Csabáné jegyző 

 


