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Ha az elkóvet nem akarja igazolni magát, vagy ellenkezik,
rendorséEet kell a helyszínre kérni,

A bírságolási eljáráshoz nem elegendo a tuzeseti adatgytjjt lapra felírt név és Iakcím,
mindenképpen szu}tsége5 az elkovet<j (ugyfét) sszes adata, amelyet
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-A tr(oSSÁG l,n-Á,ln rcoz,naró
A n vónyi hLrlladókógctós tiizvé<lelmi szabályairól

és a tíizgytritási tilalomról

^ 
novényi hLrlladék ógctése belteriiletcn és

l<iiltcriilctcn cgyaránt csal< cgyéb _jogszabályok
(crd vódelmi, levegotisztaszigi, kornyezetvédelmi,
stb.) bctartása ós a sztil<séges engedélyek birtol(ában
lclrctségcs !

Á|taláuos szabály Orsz.ágos Ttizvédelmi Szabályzat
(O1'SZ) alap.iárr, hogy a liibon álló n vényzet, tarló,
n()vóny-termesztéssel ósszcliiggósbcn és a belterijleti
ingatlanok használata során keletkezctt hulladék
sza lladtéri ógctósc tilos.

l}cltcriileti ingatlanol< vonatkozásában azonban az
irnkornriinyz-at rendeletóben szabályozhatja,
fcltótclekhez kiitve mcgcngcdhcti az avar és kerti
hLrllaclókok ógetósót. Az.onban azokon a telepiiléseken
:tltol ez nem szabiilyozott ott továbbra is tilos
llcllcríilctcrr ógctni.

A kiiltcriileli ingatlanok vonatkoz.ásában az OTSZ az
iriinyított égctést lchctovó teszi, dc azt elozetesen a

tíiz-vódclmi lrattiság cngcdólyéhcz lt ti, mcly azonban
ttc:m mcntcsít az,egyéb cngcdólyck beszerzésc alól.

A kérclmet az égctós telvezett idtipontiát megelozri
l0. napig bc kell nyírjtani az. illetékes ttjzvédelmi
lratósághoz, aki azt 5 mrtnkanapon belül clbírálja,

-l,ilzc;yú.rT,ÁSI ltrLAl,oM idején
]'ltr,OS a7, ayar-, a tarló-, a legeló-, a nád-ós
a n(ivónyi lrulladókok irányítotl- égetése is!

A tíiz.gytrjtási tilalom fennállásáról tá.iékoz.ódhat a

tíizoltóságokon. valamint a polgármesteri
Irivatalol<banis.,katasztrofavedelem.hu)

A tiiz.eseteket kijveto vizsgálatok bebizonyították,
lrogy az erdo- és bozótttizek 99 sz.áz,a|ékát az cmberi
figyclrnetlensóg vagy a szándékos tiizgyujtás okozz,a,
ugyanakkor az is mcgá|lapítható, hogy az erdottizck
80 száz,a|éka tavasszal, illetve a nyári
hónapokban pusztít.

Eros szélben :I'ILOS tarló-vagy
novényi hulladékot égetni !

Az irányított égetós során a tarlóégctós csalr az
alábbiak szerint végczhet :

felgyúrjtása tilos; az égctéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát
clógetóssel megsemmisíteni, lábon álló
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

megkezdésc cl tt lcgalább 3 mótcr szólességbcn
kor[il kell szántani, és az adott teriileten az apr
vadban okozható károk clkertilósc érdcl<óbcn
vadriasztást kcll vógrchajtani, a í'asorok,
lacsoportok védelmére a hclyi adotlságoknak
megfelelo, dc lcgalább 6 méteres védosávot kell
sztintással biztosítan i,

szakaszosan vógezhcto, ós

lelégetése után lehet
fclégctósélrez hozzálogn i,

l<óziszcrsz.ámmal cllátott, meglclclo lótszámír,
kioklatott szcmóly jelcnlótérol kcll gondoskoclni,
és legalább egy traktort ekévcl a helyszíncn
készgnlótbcn kell tartani.

A hulladókógetós hrrmán-ós kiirnyczct-
cgészsógiigyi kockázata iról

Alapvet en a hulladék nyílt téri égetése általános
jelleggcl Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon
álló ntivényzct, tarló, illetve nrivónytcrmcsztéssel
cisszcftiggésben kelctkczett hulladék ógetésóre is.

llzen í'ószabály alól ugyanakkor néhány.iogszabály
cnged kivételeket, lehetovó tóvc a n vényi
hulla<lók ógelósót.

A kitltltqlek:
Relteriilcti ingatlanok esetében a
rinkormányzat rendeletében szabál
lehetové teheti avar és kerti hulladékok
Kijlteríileti ingatlanon az ingatlan tulaj
trizvódelmi hatóság engcdélyével irányí
hajthat végre.
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