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TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI BELTERÜLETEN ÉS KÜLTERÜLETEN
I. Szabadtéri tűzgyújtás belterületen
1. Avar és kerti hulladék égetése
Belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól
az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit,
körülményeit.
Csorna Város Önkormányzata a közterületek tisztántartásáról és a kerti hulladék
kezeléséről szóló 34/2013. (XII.17.) rendeletében szabályozza a tűzgyújtás szabályait
belterületen.
Az avar és kerti hulladékok égetésekor a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni és minden
esetben gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz
oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz
gyors továbbterjedésének.
Fontos még tudni, hogy elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében is tilos a
tűzgyújtás! Belterületi avar vagy kerti hulladék égetése során bejelentési kötelezettség nem áll
fenn.
2. Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a
tűzgyújtási tilalom idején sem és bejelentési kötelezettség sem terheli az érintetteket.
Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az
általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:
•

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, meg kell győződni arról,
hogy elaludt.
II. Szabadtéri tűzgyújtás külterületen

Külterületen égetés most már kizárólag abban az esetben végezhető, ha azt más jogszabály
megengedi, egyéb esetben tilos. Természetesen külterületen grillezni, bográcsozni vagy szalonnát
sütni a továbbiakban is szabad az alapvető, már említett tűzvédelmi szabályok betartásával
és bejelentési kötelezettség sem áll fenn!
Bővebb információ bel- és külterületi tűzgyújtással kapcsolatosan az alábbi linken található.
https://gyor.katasztrofavedelem.hu/24411/hirek/265665/megvaltoztak-az-egetes-szabalyai

