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Tisztelt Igazgató Asszony!

A gyümölcstermesztéssel foglalkozó gazdálkodók egyre szélesebb körben alkalmaznak olyan
eszközöket,  mint  például  füstgyertya,  fagyvédő  gyertya  stb.,  melyek  segítségével  a
mezőgazdasági fagykárok megelőzhetőek, csökkenthetőek. Ezen eszközök az alkalmazásuk
során intenzív füstfejlesztéssel, vagy a nyílt láng erejével fejtik ki a hatásukat. Az említett
eszközök jövőben történő alkalmazásával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:

Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet  (a
továbbiakban: OTSZ.) 225. § (1) bekezdés szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a
lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a
külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése
tilos.

Az  OTSZ.  225.  §  (3)  bekezdés értelmében,  ha jogszabály  másként  nem rendelkezik,  az
ingatlan  tulajdonosa,  használója  köteles  a  területet  éghető  hulladéktól  és  további
hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Az  OTSZ. 225. § (1) bekezdésében szabályozott  égetéssel kapcsolatos korlátozásoknak a
hatálya nem terjed ki a fagykárok megelőzése érdekében alkalmazott  eszközökre, azonban
azok alkalmazása során is be kell tartani az alábbi alapvető tűzvédelmi szabályokat, így az
OTSZ. 225/A. §-ának rendelkezései szerint:

1. A  szabadban  történő  tűzgyújtás,  égetés  során  a  tűz  nem  hagyható  őrizetlenül,  és
veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

2. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen.

3. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
- vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.



A  fentiek  betartása  mellett  javasolt  a  végzett  tevékenységnek  az  előzetes  bejelentését
elvégezni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányító
Ügyelete,  vagy a  legközelebbi  hivatásos  tűzoltó-parancsnokság felé.  A bejelentés  során  a
fagykár-elhárítást  végző  személy  közvetlen  telefonos  elérhetőségének  és  a  végzett
tevékenység helyszínének a pontos megadása szükséges. 

Kérem,  hogy az  illetékességi  területünket  lefedő  Kemecsei,  Nagykállói,  Nyíregyházi  és  a
Tiszavasvári  járások  településein  működő  falugazdászok  útján,  a  vonatkozó  tűzvédelmi
szabályok betartása érdekében a megfelelő tájékoztatást  megadni  szíveskedjen a működési
területén, a fagykárok elleni küzdelmet folytató gazdálkodók számára.

Kelt, Nyíregyháza, az elektronikus pecsét szerinti napon.

      Tisztelettel:

Gerebenics Károly tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
Kirendeltségvezető

Melléklet: - terjedelme (oldal/ vagy kB), megnevezése
Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali/Cégkapu)

1 sz. hiteles másolati példány: szabolcsszatmarbereg@nak.hu__________________________________________________________________________________________
Cím: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Telefon: +36 (42) 404-444,
E-mail: nyiregyhaza.kir@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: 610543358



ZÁRADÉK
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