A veszprém Megyei Kataszírófavédelmi lgazgató§ág
veszprénti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
íájékoztatása

Az

szeliít

elmú]t időszakban az erdő- és vogetáció lüzek száma megnövekedott.

megelőZésc órdckóben aZ alábbiakra hivjuk fe] a fig/elmet:

Az

A

további tűzcsetck

XxxI. tóívény 18.§

(3) bekezdése alapján a gondozatlan tcrületek tulajdonosait. kczelőit
szankcionálni kell, amennyiben az e]száradt Dövényzetel nem távolítják el.
1996, óvi

Tájékoáatom, hogy 2015. 03, 05-tól hatályba |épett az 54/2014. (x[, 5.) BM rendelettel kiadott
oíszágos Tűzvéd€lmi szabáIyzat. A szabadtéri t!ízgyújtás éS tűznegelőzés szabályai1 taglaló rész
szerint:

§ (l) Ha

jog§znbály másként nem rende]kezik. a lábon álló növélyzet, tarló,
növénytermesztéssel összcfüggó§betr és a b€lt€rülcti
ingrtlaíok ha§ználata §orán kclctkczctt
hulladók szrbadtéri égeté§€ tilo§.
(2) Mentesül az égetési,tűzlf/újtá§i tilalonr aló] a katasáíófavéde]mi szerv állonlánya, ha

225.

tevékenységea károk csökkentésérc, a tíjz terjedésének megakadályozására, szabályozására iíínpl,
(3) Ha.iogszabály másként nem íendelkezik, az irrgatlan tulajdonosa, használója kötclcs a terűletet
éghelő hul]acléktó] és további hasznosításra nem kerüló száraz növényzettől menlesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton ellrelyezkedő létesítményeket,aZ önkományzat vagy a helyi
katasárófavédelni sZeN vezetője áItal negbízott személyek a szabadtéri lűzek koíai szakaszban
töíténő észle]ése céljából térítésmentesenigénybe vehetik,
226. § (i) Külterületen aZ ingatlan tulajdonosa, haszlálója a tlíZvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybeftiggő területen irán),itott égetés1végezhet,

KüIt€rületen

irányított é8eté§ c§ak engedélly€l:

Külterületen az ingat]an tu]ajdonosa, hasmálója a ttizvédelmj hatóság engedélyé\,el legfeljebb 10
hektár egybeffiggő teriilcten irányítotl égelést végeáet.
Az erre irányu]ó kérelmet legkésőbb az égetéstervezett időpontját megelöző 10. napig be kell n}ujtaíli
a területileg (kivételes esetben a kéíelmező ]akóhelye, sákhe]ye szerint) illetékes katasztrófavéde]mi
kirendeltségnek, A tűz\,édelmi hatóság a kérelmet annak beérkczésétőlszámított 5 munkanapon belül
bir,álj a el. Egy kérelmen egy darab l 0 hektár vagy ennél kj sebb terü let égetése j elenthető be, és az elsó
lokú eliárás lefo]}tatísáért fizetendő 3000 Ft i]letéket kérelmenként ke]l megfizetni.

A kirendeltség irányííotl égetésrevonatkozó

enggdéIye más, jogszabáIyban - a temészet véde]méról
szóló 1996. évi LI|L törvény 21, § - előírt hatósáBi engedél}t netn pótol. Tűzgyújtási tilalom alatt
iíányitott égetésnem engedélyeáető.

A települé§i önkormányzat által e tárgykörről Blkotott rendelettel §zemben n fent hivatkozott
BM íendel€űel kiadott oIszágo§ Tűzvédelmi szabályzat (oTsz) magasabb sziDlű jogszabály,
ezért az önkormányzati
tekintetni.

re[dclet dródosításáig az

oTsz

rendelkezóseit kércm irány*dónak

Zánka, 2015, március 19.
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