Tisztelt Sárospataki Lakosok!
A mezıgazdasági munkálatok és azzal párosuló tarló, aljnövényzet (száraz fő, avar)
égetésével, valamint a tőzgyújtással, tőzgyújtási tilalommal és a mezıgazdasági hulladék
égetésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot:
Mikor van lehetıség az égetésre? – általános jelleggel TILOS!
A kérdéskör pontos megértésére külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen
történı égetés jogszabályi környezetét.
1) Belterületen - avar és kerti hulladék égetése
A 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése alapján „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok
égetésének feltételeit rögzítı jogszabályban foglaltaknak nem megfelelı berendezésben
történı égetése, a háztartásban keletkezı papírhulladék és veszélyesnek nem minısülı,
kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történı égetése kivételével tilos. Nyílt téri
hulladékégetésnek minısül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból
kigyullad.”
2) Az égetés feltételei külterületre vonatkozóan
a) Növény egészségügyi okból
A 306/2010. Korm. r. 27. § (3) bekezdése alapján a „lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”
A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/1998. Korm. r.) állapít meg speciális
szabályokat. A 67/1997. Korm. r. 7. §-ának (4) bekezdése értelmében „az erdıterületen
található védett növénytársulásokban a teljes talaj-elıkészítés és a vágásterületen az égetés
csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelızése, illetve elhárítása miatt
végezhetı.”
Tehát a 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése általános jelleggel
− megtiltja hulladék nyílt téri égetését,
− valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló
illetve
növénytermesztéssel
összefüggésben
keletkezett
hulladék
(továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is.
b) Természeti területen – gyep, nád
A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1)
bekezdésének b) pontja szerint természeti területen a felügyelıség engedélye szükséges „a
gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.”
c) Erdıben és 200 m-es körzetében
Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Etv.) az erdıben és annak kétszáz méteres körzetében való tőzgyújtást és annak
kivételeit szabályozza.
Az Etv. 65. § (1) bekezdése alapján „erdıben tőz gyújtására és fenntartására - az erre a célra
kijelölt helyek kivételével - csak az erdıgazdálkodó, annak hiányában az erdı tulajdonosa
írásbeli engedélye birtokában levı személy jogosult.”
A kivételek:
− vágástéri hulladék égetése az erdıgazdálkodó által,
− erre a célra kijelölt és tőzvédelmi szempontból megfelelı kijelölt tőzrakó
helyen kialakított mészégetı és faszénégetı helyen.
A tőzgyújtási tilalom elrendelése a kivételekre is vonatkozik!
Dr. Komáromi Éva
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