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eril6- 6s szabadt6ri tiizek megeldzds6re

Az enyhCbb tavaszi idojdr6s bekdszdntCvel egyre tdbben vdlasztanak szabadtei programol ds

tevdkenysdget, ennek sorAn fokozottabb figyolmet kell fbrditani a szabadban keletkezO ttizek
megeldzeserq. A veszely't" aszhraz aljnovdnyzet 6s avar jelenti, amelyben konnyen 6s gyorsan teljed
a Iiz, i<lildniisen er-6s szdl bsetdn. A szabadtdri tiizesetek keletkezdsdnek fo oka az emberi
gondatlansdg, A k{rok akkor el6zhet6ek,meg a legkrinnyebben, ha tisztfban vagyunk a biztonsdgos
szabadtdri trizgyujtris ds a ttizmegel6zds alapvetd szabdlyaival.

A levego vedelmdr6l sz6l6 306/?010. (XII. 23.) Kom. rendelet 6rtelrn6ben tilos a ncjvdnyzet, illetvo
a nbvdnltermesfiessel <isszefiiggfuben keletkezett, vagy kerti hullaciEk szabadt6ri 6getdse, kiveve,
ha azt ktilon jogszabdly - pl. novdny egdszs6giigyi okb6l hat6sdgi engedely beszerz€se mellett -
megengecli. Avar 6s kerti hullad6k 6getds6t 'csak 

^z adott telepiil6s iinkormfnyzata
engcddlyezheti'rencleletdben, de dgetni ebben az esetben'is csak a rendeletben meghafdrozott
helyen, napokon .6s m6don szabad. Kiiltertileti ingatlanok esetdben, arnennyibon az 6getdst
jogszab6ly megengedi, eldzetesen engeddlyeztefni kell a trizvddelmi hat6s6ggal (ir6nyitott dgetds).
Tovdbbra is megengedett a ker.ti grillezds ds a tiizdn t<jr-ten6 siitds-fozds a tirz 6lland6 fbliigyelete
mellett.

A szabadtdri tfizgyirjtd;s feltdteleit az Otszitgos Trizvddelni Szabit\yzatr6l sz6l6 54/2014, (XII. 5.)
BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyrijtott trizet soha ne hagyjuk feltigyelet n6lktil 6s

minden esetben gondoskocljtrnk rnegfelel6'mennyisdgii olt64nyagr6l. Mindig legyen nilunk a triz
olt6sdra alkalmas k6zi szerszfnr, 6s csak akkora trizot gyiijtsunk, amekkor6t folyarnatosan
feltigyelettink alatt tudunk tat'tani. Tdjikoz6djunk a v6rhatd idojdrrisr:61, mefi a sz|I kedvez a tiz
gyors tovibbterjeddsdnek. A felilgyelet nilkiil hagyott ttiz k6nnyen tov6bbterjedhet ds dteweszdlyt
je1ent6, vagy sulyos kdrt okoz6 ttizek folrds6vd vdlhat.

A szabadt€ti t{iz hockdzata jelent6.sen fiigg az iddjdr6si viszonyokt6l^ a'szhraz ds szeles iddjdras
elosegiti a tiiz kialakuldrs6t, tovdbbterjeddsdt. Erddtiz-veszflyes id6szakban orsz6gos szinten a
liddkfejlesztdsi miniszter, teriileti szinten az erddszeti hat6sdg tfizgytlitdsi tilalnrat reudelhet el,
mely eset6n az drirrtett teriileten akkor is tilos a ttizgytijtAs * beledrtve a kijeldlt ttiz;rak6helyeket is -
, ha azt egy€bkdnt mris jogszabdly megengedi,

A jogszabAlyi tilalom ellendte, illetve iogszab6lyt6l eltdr6 vagy hat6sdgi engeddly hirlnyriban
vegzett trizgyirjt{si tevdkenysCg miatt az 6nkorm6nyzat, a kdrnyezetv€deimi hat6s6g db a
t[iz;vddelmi hat6s6g blrsfgot szabhat ki.

Tfizgyirjtfsi tilalommal 6s elclotiiz.ekkel kap.csolatos tov6bbi infonndci6k6rt keresse fel a

katasztr'6favedelem oldalait ),
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BizottSig trijdltoztat6 kisfilmjei az aldbbi linkeken tek.inthetoek meg:


