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Tisztelt Lakessrig!

Az idojalris javuldsiival ds a krizeledci tavaszi rnunk6latok miatt az erdti- ds vegetiicios tiizek
szempondiib6l a legveszdlyeztetettebb idciszak ktjvetkezik. Ilyenkor Magyarorszdgon dvente
tdbb ezer helyen keletkezik t[iz. A szabadtdfi trizesetek legtObbsztir emberi gondatlans6gra
vezethetok vissza. Ezek a tiizek jelentos termdszeti kirokat okozhatnak. Sok esetben az

elsziiradt, hasznosit6sra nem keriiki ndvdnyzet felsz6moliisa drdekdben a teriilet gazdiija
sziinddkosan gyrj t tiizet, amely neki nem okoz k6rt, azonban a tiizolt6s6gt6l nagy er6feszitdst
igdnyel, ds jelenttis tilbbletkoltsdget okoz a l6ngok megfdkezise 6s a triz 6ltal veszdlyeztetett
teriiletek vddekne. A gondatlan magatartAs veszdlyes az dlet- ds vagyonbiztonsiigra, hiszen
amig a trizolt6k a szabadtdri tiizekhez nrennek, addig 6rkezhet olyan bejelentds, melyndl az

ernberi dlet ment6se lenne az elsSdleges feladat.

A krirok akkor elozhetoek rneg a legkcinnyebben, ha tiszt6ban vagyr.rnk a biztonsiigos szabadtdri
trizgyfjtiis ds a tiizmegelcizds alapveto szabiilyaival:

o Altaldban tilos szabadtdren dgetni. l<iveve ott. ahol azt .iogszabrilll'al. l<iil6n

meghatArozott esetekben ds feltdtelekkel megengedik;

. Belteriileten csak abban az esetben lehet ndvdnyi hulladel<ot dgetni. ha azt

6n kornr6nyzaIi rendelet rnegenged i;

. A kiilteriileten ldvri, l6bon iillo novdnyzet, tarl6, illetve a ndvdnytermesztessel

0sszefiiggdsben keletkezett hulladdk szabadtdri dgetdsdt, elozetesen az dgetis
rnegkezd6se elcitt 5 nappal iriisban be kell jelenteni a Szabolcs-Szatrn iir-Bereg Megyei

Kataszt16favddelnr i Igazgat6siighoz;

. Toviibbra is megengedett a kerti grillez6s ds a tiizon t0rtdn6 sutds-f'ozds a tiiz 6lland6

felUgyelete mellett (an,ennyiben a tiizgyujtiisi tilalom szabiilyai nem drintik)l
. Tiizgyfjtrisi tilalonr esetin az drintett teriileten akkor sem megengedett a trizgyijtiis, ha

azt egydbkdnt nr6s.jogszabiily nregenged i:

. A szabadtdri tizgy'ijttts fefterelr-it az 5412014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orsz6gos

Tiizv6def mi Szab'|lyzat tartalrnazza;

. .Iogszab:ilyt6l eltdrrien v gzett tiizgytjt:lsi tev6kenys6g tiizv6delmi bfrsigot von

nlag:r u lii rr.
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A szabadban meggltjtott ttizet soha ne hagyjuk feltigyelet ndll<ill ds nrinden esetben

gondosl<od.jurrh nregt'elelo mennyisigL.i olt6anyagr6l. Mindig leglen n:ilurrl< a ttlz oltdsdra
all<alnras ltdzi szerszdnr. es csah akkora ttizet gyilitsunli. anrekliordt fblvrnratosan lclilgyeletiittk
alatt tudunk tartani. Tdjekozridjunk a vdrhatri ido.jdrdsrol. urert a szdl l<edvcz a ttiz glors tovdbb
Lcrjediscncl<.

Az irinyitott 6ect6s kiilteriileti ingatlanon

l A beielen t6s tirsva:

Minden olvan kiilteriileten vdgzett szabadtdri 6get6s. mely nem rninosUl az erdol< ttiz elleni
v6delnr6rol sz616 4/2008. (VIII. l.) OM rendelet 9. $-iiban leirt erd6ben vdgezheto tLizveszdlyes
i.izerni tevdkenysdgnek (r'rigristdri hulladdl< dgetds ds ellenorzott ttiz). beielen t6s kdteles

Kivdtcl:
Amennyiben kiiltcr0leten a szabadtdri (tarl6. l:ibon 6l16 ncivdnl'zet. avar ds egydb ndvdnyi
hulladek) dgetest jogszabdl), az ir.inyitott dgetestiil eltdro tbgalornba sorolja - rnint pdlddul az

erd6 vddelrrerdl es az erdiigazdiilkod:isrol sz6lo 2009. ivi XXXVTI. tdr"rdnl'(r5. \ is az erdiili
riiz clleni vddelnrdriil szirlt'r 4/l{)08. (Vlll. l.) OM rerrrlelet 9. \ (tiizl'eszclycs Uzenri

Lcvclicnyseg) ds az cgetesre speciilis i'elteteleket. m6dszereket 6s el.jdrdsokat hatdroz nrcg.

czen rendell<eziseket l<ell all<almazni ds ncnr kell a tev6kenys6get irrinyftott 6getr3skdnt

kezeln i.

2. A beiclcn t6s mcncte:

A kiilteriileten vdgzett dget€si tevdkenysdg az 5412014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott
Orszdgos Trizvddelmi Szab|lyzat, 2020. janu61 22 -dn hatiilyba ldpo modositiisdval
nagynr6rtdl<ben viiltozott az ehnrjlt ivekben megszokott gyakorlathoz l(ipest. Az engedilyezisi
eljrirris helyett bejelent6s alapjin vdgezhct6 alkalomszeni trlzveszdlyes tev6kenysig lett. mely
igy niir nem ille t6li h ii te Ies.

Ha azL.jogszabiily lehetovd teszi, ktjlteriileten az ingatlan tr"rlajdonosa, haszniil6ja legfeljebb l0
ha egybefiig96 teriilcten irfnyitott 69etdst v6gezhet.
Az iriinyitott 69et6s v6gzds6nek itl6pontjrit. terjedelmdt" fbldra.jzi hoordindtdkkal vagy'

helvr-:rjzi szdnrnral me_qadott helydt a nregkezdds eliitt 5 nappal irfsban be l<el1 jclenteni a

Szabo Ics-Szatrr iir- Bereq Megyei Katasztrrifavedelnri Igazgat6siighoz. A sztilisdgrs
fnrnr rnyomtatvdn \rt es tii.lilioztat6t megtaldlhatjr .lt intcrncten
h ttps:,/isza bo lc s. kataszt rof'aved e lern . h Lri 2 5 4 90/tuzg.vu itas-a-szabad ba n -

A beiclentdst a mell6kelt formanyomtatvi ny kitdlt6s6v6l a Szabolcs-Szatmi r-Bereg
Megyei Katasztrrllhvidelmi Igazgatrisrigna k szabolcs.titkar-sag(rDkatved.gov.hu email cimre
l<cll mcgl<iildeni.
Az irfnyitott 69ct6src vonatl<oz6 bejelent6s mds, jogszabiilyban - ir ternr6szet v6delmd16l
szril6 1996. 6vi LIII. tiirv6ny 21. $ - el<ifrt hat6s:igi engeddlyt nem p6toll

Tiizgytij trisi tilalom id 6szak:iban irrin5,itott 69etds nem v6gezhet6 !
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.1. Az irinyitott 6get6s tiizvddelmi szabilvai:

l. Az iriinyitott dgetds sor6n a tiiz nerr hagyhato orizetleniil. ds veszdly eseteu azt azollnal el

kell oltan i.

2. Az iriinyitott egetis csak irgy vdgezheto. hogy az a kdfnyezetdrc tiiz- es robbandsi oszclvt rle

ie Ie ntsen.

.i. Az ilinyitott egetes be1'e.iezdse uthn a helyszint gondosan dt kell vizsgAlni. ds a pardzsldst.

i'zzitst - vizzel, fbldtakardssal, kiziszet'szdmokl<al - meg kell sziintetni.
-+. Az irenyitott dgetds sordn a tarl6dgetes csak az aliibbialt szerint vdgezhetci:

r/ a tarlonak minden oldal16l egyidejiileg tdrtdno lelgynit6sa tilos. az egetishez csak a

tarlouraradviinyol< haszniilhat6l< f'el; a szalurdt eldgetdssel nregsenrnrisiteni. ldbon dll6
gabonatiibla mellett tarl6t dgetni tilos,
b) a tarl6t vagy az drintett szakaszokat a tarl6dget6s megl<ezddse elcitt legaLibb 3 mdter

szdless6gben kortil kell sziintani vagy tdrcsiizni, ds az adott teriileten az ap16 vadban okozhato
lidroh elkeriil6se drdekiben vadriasztdst kell vdgrehajtani. a fasorok. t'acsoportok v6delmdre a

hel-vi adottsiigoknak rnegtilelo, de legakibb 6 mdteres v6dosiivot kell szdnthssal vagl'
tdrcsiizdssal b iztositan i.
(, tafl6dgetds l0 ha-ndl nagyobb terijleten szakaszosan vegezheto. es csal< az egyik szakasz

feldgetdse utiin lehet a rrdsik szakasz f'eldgetischez hozzdtbgni.
1/, a tarl6dgetis sordn tiizoltdsra all<ahras k6ziszerszdmur al ell6tott. meef'elelij ldtszdmir.

1<iol<tatott szerrelv .jelenletdrol kell gondoskodni. ds legaldbb egy neziigazdasdgi vontat6t
elievcl vagr. tircsir al u hcl-v' szinen heszenldtben kell tartani.
5. A ldborr iillo nijven)zet. avafes eg)'ib nolcnyi hulladdl< ilinyitott igeLdsc soriu az-1. potrl

szabilyait kell all<alrnazni.
6. Az rriinyitott dgetds alkalomszerii trizveszilyes tevdkenysdgnek is nrinos0l, igy az 54120)4.
(XII. 5.) BM rendelettel l<iadott Olszdgos Tiizvddelmi Szabitlyzar. 184. $ ds 185. $ -ban

fbglaltakat is 6rtelemszenieu be kell tartani.

A fentiek alap.i6n. a szabilytalansigot elkijvet6vel szemben a kirendeltsdg a tiizvedelmi
hat6sigi feladatol<at ellrit6 szervezetel<ro l. a ttizvedelrni birsrigr6l €s a ttizvedelenrnrel
tbglalkoz6k kOtelezo dlet- ds balesetbiztositrisdr6l sz6l6 25912011. (XII. 7.) Kom. rendelet L
nrelldklet 49. sora alapjiin, szabadt6ri 6get6s sorin az alkalomszerii tiizvesz6lyes
tev6kenys6gre 6s az ir{nyitott 6get6sre vonatkoz6 tiizvddelmi ekiirisok be nem tartdsa
20.000 - 400.000,- Ft-ig terjed6 tiizr,6delmi birs:igot szab ki.

Bcltcrii lcti ingathnon szabatlt6ri 6gct6s

lla.iogszabdll, rn:islicnt ncrl r-endelliezili. a libon dllir n[ivc1r]'zet. lrrlii. niivenvtcttresztdsscl
iissze lii ggcts be n es a bclterlilcti, r,alamint a killtr'riilctcn livii ziirtl<crti ingatlarroli haszrrdluta

sorin keletliczctt hulladik szabrdtdri dgetese tilos.
A beleteriileti iugallanoli.on tiirtdno dgetds f-eltdteleirol. a hatillyos dnkormiinyzati rendeletekrcil
a - https://njt.hu/njt.php?on kormanyzati_rende letek - honlapon tdiclkoz6dhar.

A beltertileti szabadteri dgetes alkalonrszerii tiizveszdlyes tevdkenysignek is rninosiil. igy az

5412014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orsziigos Ttizvedelrni Szabdlyzat. l8;1. .s f 5 195. 5 -

ban foglaltakat is 6rtelemszertien be kell tartani.

A fentiek alapj:in, a szabilytalans:igot elkiivet6vel szemben a kirendeltsdg a ttjzvddelmi
hat6sdgi feladatokat elliit6 szervezetel(rci l. a ttizvddehni birsd916l ds a t[izvidelemrrel
foglalkoz6k kotelezo dlet- ds lralesetbiztositiisd16l szol6 2591201I . (XII. 7.) Korm. rende]et L
melleklet 3. sora alap_jiin. tiizv6delmi szab6ly megszeg6se, ha az tiizet id6zett el6 is az olt:isi
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tev6l<enys6gben a tiizolt6s:ig beavatkozisa is sziiks6ges 20.000 - 3.000.000,- Fcig terjed6
tiizv6delmi birs6got szab ki.

Erd6ben v6szett tiizvesz6lves i.izemi tev6kenvs6g

Vdclert ternreszeti tedilctcn ldvo erdoben - a klielcilt 6s a kidpitett ttizlako hely'kivetelevel tiiz
g1-ir.itrisrih oz a tenneszctvedeltr i hat6stig engeddlye is szUksdges.

V.lg6stdri hulladdkot az erdoben az Evt.-ben tbglaltakon t[l csak abban az esetben lehet

agetessel megsenrnrisiteni" ha annak felhaszndliisiira ds hasznositdsiila mas lehetosdg nincs

vagy az nem gazdas6gos.

V6deft tenxdszeti teriileten ldvo erdoben keriilni kell a viigilstdren tijrtdno viigtistdri

hulladdkdgetdst.

A vigist6ri 6s egy6b fahullad6k 6get6se a teriiletileg illet6l<es megyei, f6virosi
kataszt16fav6delmi igazgat6srigh oz t:6rt6n6 bejelentdst litivet6en v6gezhet6 alkalomszerii
tiizveszilyes tev6kenysdg.
Az 6getdst az erdogazdiilkod6 6ltal nregbizott szenrdly iriinyitrisa mellett, az erre a munkdra

vonatl<oz6 tiizvddelmi oktatiisban rdszesiilt szerndlyek vdgezhetik szdlcsendes idoben. Az
igetis helyszindn a t[iz.ielzdsdre alkalmas eszkdzt kell kdszenldtben tartani.

Az igetist akkor lehet elkezdeni, ha a vrigdstdri hulladdk a faiillomdny szeldtcil legaldbb 30

rndtelre hatonrba van rakva.6s kdrtilcine lcgalrlbb 2 meter szdles. dgheto anyagoktol trrentes

t[izvedcl sdvot alaliitonak l< i.

,Az egetds hel-"-,szincn a t[iz tovatcl'icdesenek nr egakad d lyozdsii ra alkalmas. rnegt'elelii

mennf isdgii tiizo l1(icszkozt kell kdszenletbe helyezni.
lndokolt eserben a vigdsteri hulladik dsszegyli.ites ndll<tili eldgetesdre. a tiizpaszta

liszrdnrartdsiilra elleniirzott tiilzet is alkalnazhat az erdogazdiilkodti. Az ellenorzott tiiz olyan

iblyamatosan ellenorzott viszonyok l(6zdtt dgo ttiz, melynel{ cdlja a biomassza rnennyis6gd:rek

csdl<l<ent6se a terii leten.

Az elfen6rz0tt tiz tervezett all<almazisft az erdSgaa)ill<od6 kdteles bejelenteni a
teriiletilcg illet6kes megyei, f6vrirosi kataszt16favddelmi igazgat6sign al(, kiiteles tov:lbb:i
az 6rintett teriiletet bemutat6 tdrk6pet, az alkalmazand6 dget6si technikflt leiris:it 6s a

tiiz biztositrisrihoz rendelkez6sre:ill6 saj6t eszkiizeinek listrijdt r6sz6re 6tadni.
Az ellenorzott tiiz iriinyitiisAt legakibb trizolt6 alaptanfolyami vegzettsdggel rendelkezo

szern dly vdgezheti.
Vddett tenndszeti teriileten ellenorzott triz csal< a vddett telmdszeti teriiletel(re vonatkoz6

.jogszabdlyol< betartiisa rrellett. a tefmiszetvedelm i hat6sdg cngeddlydvel vegezheto.

A faszdn- ds a ntdszegeto ilTen,eltetoie koteles a bol<sa cs a keurencc ktirnyiliel l5 n'tctcrcs

horzcrben fit6l. cseliihtiil. szdraz ndr'dnytcil tisztiin lafiani is a t[izoltdshoz szijkseges

anvasoltr6l, eszkozcjliriil gondoskodni. A tiiz te l.ies elhanrvadisdig biztositani kell a boksa is a

liemence ltltigyeletet.
Az erdotren letesitett dpitmdnyeh haszniilatiira. frito- es tiizeloberendeziseinek iizenreltetesdre.

tiizvddelmdre. az epitnrdnvekben tart6zl(odo szenrdlyek lnagatartdsira vonatkoz6 szabailyokat

az eldogazdrilkodo. illetve az erdogazdiill<odoval egyetdrtdsben az epitmeny haszndloja ltiiliin

.iogszabrily szerinti tr-izvddehri szabiilyzatban kOteles megdllapitani.

Az erdo tertiletdn az 6gheto folyaddk t6rol6helydt, valamint a kdrnyezetdt legaliibb 5 mdteres

korzetben gyomtalanitva, 6gheto anyagol<t6l mentesen kell tartani, ds az egdsz tertiletet tovdbbi
legaldbb 4 mdter sz6les. felsz6ntott ds fel6sott vddosiivval kell kijriilvenni. Bckeritett
trirol6helyndl a vddosilvot a keritds ktilso oldalSn kell ldtesiteni
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Egheto fblyad6kot az erdei trizrak6 helyol csal< 50 m6terndl nagyotrb tdvols6gban lehet tiirolni.

Az erd6 vddelm6ro1 6s az erdogazd6lkodrisr6l sz6l6 2009. 6vi xxxvlT. torvdny 65. \ es az

erdok riiz elleni vddelr1-ldr.ol sz6l6 4/2008. (Vlll. l.) oM rendelet 9. $ (ttizveszdlyes ftzemt

tevdhenysdg) - ds az dgetdsre specidlis feltdteleket, n6dszereket ds eljdriisol<at halaroz nreg.

ezen rendelkezdseket kell alkallnazn t.

A t'elltiek alapj6n, a sza bilytalansrigot r:lkiivet6vel szemben a l(ircndeltsdg a tr-izvedelr11i

hat6sdgi feladatokat elliit6 szervezetekr6l. a tr,izvddelnri birsiigr6l 6s a ttizv6delemmel

fbglall,oz6k kotelezo elet- es balesetbiztositdsd|oI sz6l6 259lZ0l l. (XII 7.) Korm rendelet l.
n,Jll"kl.t 3.sora alapiiil. tiizvddellni szab:ily megszegdse. h:r az tiizct id6zett elii ds az olt:isi

tev6l<enysegben :t tiizolr6s2ig beayafkoz:isa is sziiksdges 20.000 - 3.{)00.000'- Ft-ig terjed6

tiizvf delmi birsigot szab ki
A beielcntrist ir mell6liclt forman),onrtir tvirny kittiltds6v6l a Szlbolcs-Szatmli r-Bereg

Megyei Kataszt rtifav6delmi Igazgat6siignak sza bolcs.titka rsag-a)katved.gov.hu email

cimrc kell nregkiildc.ni.

Tiizsvir itisi tilalom

Tiizeseteh szabad ter0leten tdr-tdno bektivetkez6sdnek nagyobb kocltiizata esetcn. az

crdogazdrilkodrisdrt felelos rniniszter, fol<ozott tiizveszdly idiiszal<dt (trizglujtlsi tilalnrat)

lllapittrat meg. ds hirdethet ki. egyeztetve a katasztr6favddelem kdzponti szervdvel (BM OKF).

Tiiz.gyriit6si tilalorn (1bl<ozott trizveszdly) idei6n tilos tiizet gyfjtani az erdtiteriileteken,

valamint a f{sitiisokban 6s az ezck 200 m6tercs kiirzet6n belill ldv6 ktilteriileti
ingatlanokon. Ide 6rtcnd6k a felsorolt teriileteken talflhat6 tiizrak6 hclyek, a vasft 6s

kiizit mcnti lhsitisok, de tilos a parlag- 6s gazdgetds is.

.A riizgyir.itrisi tilalonr (fitkozort tLizveszdl))me96llapikisa es vissza\onisa liigg a rneteorologiai

kcirtilrndnl,elitol. az erdiihen talhllrato elij es holt biourassza szdrazsdgdtill ds a lieletl(ezett tLizck

gyal<o risiigiito | . A tilzgyuitasi tilalorl16l (fokozott tr-izvt'szclyr6l) a NelrrZeti F.lelnriszet'ldnc'

L.,ittonrigi Hivatal F.rd6szeti Igazgatiisrig (NEBIH 1ll) l(ozlen]enyt kiild az 6rintetl

szervezetel<rtek" orsziigos kdzszolgdtati mdclidnak. ds hivatalos honlapjan uwwerdotuz.lru

Iiozzdteszi a trlizgyuitrisi tilalom16l (fokozott tLizveszdlyrol) sz6l6 tdrk6pet. Az aktuiilis

riizgyiljtdsi titalonr16l (fokozott tiizveszdlyrol) a NEBIH EI hivatalos honlapia nrellen

rdjdlioitidhat a www.erdotuz.hu weboldalon. az onnan is eldrhetcj toviibbi szaknrai honlapolion.

arrelyek szdmos egydb hasznos informiici6val szolghlnak a szabad teltiletcn tortdno

rrizgyir.it6s16 t . A trizgyrijtzlsi tilalom16l a https://wr'vw.katasztrolbvedelem.hu/55/tuzgyLtjtas i-

ti lalorn-terkep is trijdkoz6dhat.

A trizgyirjtesi tilalom (fbkozott rfizveszily idoszaka) megiillapitdsara vonatkoz6 korlllmenyeket

a NEBIH EI minclen nap drtdkeli, es egyeztetve a BM OKF-t'el dont arrol. hogy a kcivetkez(i

napon szliksiges-e riizgyrli.irris i tilalonr kihirdetdse. vagy nem. A tl:lzgyilitdsi tilalonr (fol(ozott

tiizvcszdly) a kitzzcreteltol a visszavonisig (a lrelvzctben bel((jvetl(ezctt vdltozds kihirdetdseig)

il. Al cntlirett honlagrokon napi frissitdssel rr egtel<intheto. lrogy van-e irvdrryben rLizgf ilitiisi

tilalom (ntegdllapitott lbkozott tiizvesz6ly). A Iahossiig a laliohel-"-e kornyekdn ldvci

ertloter.iiletehrola NEIIIH F,l riltal kiszitert intelaktiv erd6tirkepen taliilhat tovdbbi infbnndciot



Trijdkoztat6 a szrbadt€ri tiizgytijtis 6s tiizmegel6z6s szabdlyair6l
2020.01.zz-tiil

225. $ (l) Hajogszabdly n6skdnt nenr rendelkezik, a I6bon 6ll6 ndvenyzet. tarlo, ncjvdnyterntesztdssel

risszeliiggdsben ds a beltertileti. valaminl a ktilteriileten ldvo ziirtkerti ingatlanok haszndlata sor6n

keletkezett hulladdk szabadteri dgetdse tilos.
(2) MentesUl az egetesi. tljzgyrijtdsi tilalom al6l a ttizolt6sdg dllomiinya. ha tev€kenysdge a l<drr:rk

csdkkentdsire. a t[iz tcricdisdnel( rrregakadiilyozdsdra. szabdll oziisiila iriinltrl.
(3) Haiogszabril) miiskdnt nem rendelkezik. az irrgatlan tttlajdonosa. haszndloia kdteles a teftilelel

Jgheto hulladdl<tol ds to\dbbi haszrrositdsra nem keriilo szdraz ncivinyzettol r'nenteser'r tartari.
(4) A kildtokat. nlatsaslati ponton elhel)ezkedo ldtesirntdnyekct, az iinl(ortrdnyzat vagy a hel)'i

Iiataszt16favddelmi szefv vezetoje iiltal u'regbizott szenrelyek a szabadtdri ttlzek korai szakaszban tdrteno
iszlelise cdlj6b6l tdritdsmenlesen iginybe vehetik.

225lA. $ (l) A szabadban tdfidno trizgyrijt6s. dgetds sordn a ttiz nem hagyhat6 orizetlentil. ds veszdly

esetdn, vagy ha az dgetest befejea6k, azt azorrnal el kell oltani.
(2) Az dget€s csak rigy vdgezhetii, hogy az a kdrnyezetdre ttiz- ds robbanAsveszdlyt ne jelentsen.

(3) Az egetds befejezdse utAn a helyszint gondosan iit kell vizsgdlni, ds a pardzslAst. izzast - viz:zel.

loldtal(ardssal. kiziszersz6mokkal - meg kell szuntetni.

226. S (1) I{a azt jogszab,ily lehet6v6 teszi, kiilteriileten az ingatlan tulajdonosa, haszn:ikija
legfeljebb l0 ha eg1'bcfiiggti teriileten irdnyitott 6get6st vdgezhet.

(2) Az ir:inyitott dgctds v6gzis6nel< idripontjrit, terjedelmet, fiildrajzi koordin{t{kkal vagy
helyrajzi szimmal mcgadott hel)6t a megliczd6s el(itt 5 nappal az illct6lics hiYat6sos

kataszt16fav6delnri szerv ter[ileti szen dhez ir{sban trc kcll jelettteni.
(3) Az i16nyitott dgctis soriln r tiiz ncnr hagvhat6 ririzcflcniil, 6s veszdly' eset6n azt rzonnal el

hell oltani.
(.t) Az ir':inyitott 6getds csak rigy vigczhetii, hogy az r kt rnyezctore tiiz- 6s robbanisvesz6lyt ne

iclentsen.
(5) Az ir'{nyitott €gct6s bclejez6se utin a hclvszint gontlosan ,t kcll vizsgdlni, 6s a pat':izslist,

izzist - v{zzd, f'oldtaka 16ssal, k6ziszerszdmokkal - nreg liell sziintetni.

227. $ (l) Az ifanyitott dgetds soriin a tarlodgetes csak az aliibbial< szerint vdgezheto:
a) a tarl6nak minden oldalr6l egyidejiileg tortdn6 felgyLijtdsa tilos; az egetdshez csak a

tall6rnaradviinyok hasznrilhat6k fel; a szahriit eldgetdssel megsemmisiteni. ldbon dll6 gabonatdbla

nellett tarl6t egetni tilos,
D/ a tarlot vag)/ az drintett szakaszokat a tarl6dgeles megkezddse elott legal6bb 3 rrdter szelessdgben

lioriil kell szllntani vagy tdrcsdzni, ds az adott teriileten az apro vadban okozhato k6rok elkeriildse
drdekeben vadriasztiist kell vdgrehajtani, a tasorok, i'acsoportok vddelmere a helyi adottsdgoknak
megfclelo, de legaldbb 6 mdteres vddcisrivot kell sziint6ssal vagy tiircs6z6ssal biaositani.

c/ tarl6dgetds l0 ha-ndl nagyobb teriileten szakaszosan vegezheto. ds csak az egyik szakasz feldgetdse

utdn lehet a nrdsik szakrsz feligetisdhez lrozziifogni.
., a tarlodgetes sofd| tiizoltdsra alkalrnas k6ziszersziimmal ell6tott. rneglclelo litsziimu. kioktatoft

szenrdly .jelenletdriil kell gorrrloskodni. is leg;rlabb egv nrezrlgazdasdgi vontatrit ekivel vag,r t.ircsival a

helyszinerr keszenldtben kcll tartanr.
(2) A ldbon i1ll6 ncivenyret. aval ds cgveb ncjvdnvi hulladek irdnyirott igettse sordn az ( l) bekezdis

szabdly ait kell alkalnrazni.

228. $ ( l) A szabadtdren keletkezo tiizek rnegelozdse drdekdben a vasrit ds a koz[rt mindkdt oldaldn
annak kezeloje kdteles a szdlso vasriti viigdnytengelytol rndrve legalribb 4,0 m€ter sz€les, a kdzirt szdldtol
rndrve legaldbb 3 rrrdter szdles vedosavot kialakitani.

(2) A vidosdvot dgheto aljnovdnyzettol, gallyt6l tisztdn kell taftani.
(3) A folyamatos tisztdntarldsr6l, dgheto anyagtol rnentes iillapotban tartisrol a ved6sdwal drintett

terulet tulajdonosa. kezeloje, haszonbdrl6je kdtelesgondoskodni.
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