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Székhelyén
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (OTSZ) több része is változott, mely érinti az Önkormányzatokat, főleg a szabadtéri
tűzgyújtásra és a mezőgazdasági munkálatokra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat,
tájékoztatónk ezért főleg ezekre tér ki. Kérjük, hogy a rendelkezésre alló médiafelületeken az
alábbiakról a lakosságot tájékoztatni sziveskedjenek:
-Továbbra és érvényben maradt, az OTSZ azon része, miszerint: „Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a
belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.”
-Az Önkormányzati helyi rendeletek tehát a belterületi ingatlanok területén a növényi
hulladékok égetését továbbra is engedélyezhetik bizonyos időtartamokban, de ez
természetesen nem vonatkozhat a kommunális vagy egyéb hulladékok égetésére.
-A saját tulajdonú belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata továbbra
sem tiltott, még tűzgyújtási tilalom idején sem a tűzvédelmi előírások betartásával, melyek a
teljesség igénye nélkül: engedélyezett gyújtóanyag használata, állandó felügyelet biztosítása,
tűztávolság éghető anyagoktól, a tűz eloltása, ha arra szükség már nincs.
-A belterületi ingatlanon belül ( ha az önkormányzati rendelet engedélyezi) a száraz növényi
maradványok égetési szabályait továbbra is be kell tartani. (szélcsendes időben végezhető,
nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut,
gondoskodni kell a megfelelő tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl.
víz, homok, a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, és meg kell
győződni arról, hogy a parázsló gócok megszűntek stb. )
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-Nagy változás a fentiekkel ellentétben, hogy külterületen az irányított égetés lehetősége
( ilyen volt pl. a tarlóégetés) megszűnt! ( Kivétel lehet, ha jogszabály pl. növényvédelmi
okból lehetővé teszi.)
Helyette az OTSZ –ben az alábbi szövegezés került:
Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós
tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység
megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység
végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal
megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási
helyét.
-A fenti szövegezés, tehát arra utal, hogy a tűzgyújtás tilos, viszont a valós tűzhöz hasonló
tevékenységeket ( pl: fagy elleni füstölés, vagy aerosolos szúnyogirtás stb.) be kell jelenteni.
-Az erdőterületeken a vágástéri hulladékégetésre továbbra is lehetőség van szigorú szabályok
betartásával. (Írásbeli engedély az erdőgazdálkodótól a tüzelés feltételeivel, bejelentés a
GYMS megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányításra stb.)
-Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a
fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon! A
tilalom a vágástéri hulladékégetésre is vonakozik.
A fentebb leírt tűzvédelmi szabályok megszegése esetén tűzvédelmi vagy
környezetvédelmi hatósági eljárás indul.
A fentiekkel kapcsolatos kérdések tisztázására, vagy további információkra vonatkozóan
konzultációs lehetőséget biztosítunk a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hatósági osztályának ügyfélfogadási idejében, (Hétfő: 10.00-12.00, szerda 13.00-15.00,
péntek 9.30-11.00) vagy elektronikus levelezés formájában.
Kelt: Mosonmagyaróvár, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Szilágyi János tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető
nevében és megbízásából:
Knauz Csaba tűzoltó alezredes, tanácsos
hatósági osztályvezető
Melléklet:
Terjedelem:

-)
1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
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Kapják:

Önkormányzatok (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapun)

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16. ✉
Telefon: +36 96 215633 Fax: +36 96 215633
E-mail: movar.kk@katved.gov.hu,
Integrált Hatósági Rendszer elérhetőség: https://ugyfelportal.katved.gov.hu/; Név: Mosonmagyaróvár
Cégkapus elérhetőség: Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség https://epapir.gov.hu
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