A szabadtéri tűz gyújtásának szabályai
2015.
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben
egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A
veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:














Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi, településünkön erre van lehetőség;
A március 5-én hatályba lépett új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban:
OTSZ) szerint a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal;
A 3.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott kérelmet a területileg illetékes tűzvédelmi
hatósághoz (katasztrófavédelmi kirendeltség, korábban tűzoltóság) kell benyújtani a
tervezett égetés időpontját megelőző 10. napig, ami 5 napon belül elbírálásra kerül;
A kérelem kötelező tartalmi követelményeit az OTSZ tartalmazza;
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett;
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha
azt egyébként más jogszabály megengedi;
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az OTSZ tartalmazza;
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után, melynek összege 100.000,- Ft-tól 1.000.000,Ft-ig terjedhet! Ha tűzoltói beavatkozásra is volt szükség, a minimális bírságösszeg
200.000,- Ft, a felső határ pedig 3.000.000,- Ft. Az okozott károkért a tűz gyújtóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt vagyontárgyak károsodnak és/vagy emberélet kerül veszélybe, a tűzokozó ellen büntető eljárás is indulhat;
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani. Az égetés után győződjünk meg arról, hogy megfelelően oltottuk-e el a tüzet, nem áll-e fenn a visszagyulladás veszélye. A helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, az esetlegesen visszamaradó parázslást, izzást vízzel/földtakarással/kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.

