
 
 

 

Tisztelt Egyesületi Tagok Kerttulajdonosok! 

 
Az ősz beköszöntével speciális veszélyforrások jelentkeznek, melyek veszélyeztetik a kertészkedők 
életét és vagyonbiztonságát. A tragédiák elkerülése érdekében a felmerülő veszélyekről szeretnénk 
tájékoztatni Önöket a Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója és Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése döntése alapján. 
. 
Az őszi évszak során az alábbi veszélyforrások jelentkezhetnek. 

1. A mustgáz veszélye. 
2. Fűtéssel, szén-monoxiddal kapcsolatos veszélyek. 
3. Szabadtéri tüzek veszélyei. 

  
A mustgáz veszélye 
Ősszel kezdetét veszi a szüret időszaka, ilyenkor jellemző veszélyforrás a mustgáz. A mustgáz a must 
erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül 
másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb 
koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer 
működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon 
fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata 
során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni, nagyon gyorsan 
bekövetkezik az eszméletvesztés és beáll a halál. 
A balesetek megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek. Fontos a pincék 
megfelelő szellőztetéséről gondoskodni, a hordókat lehetőség szerint nagy térben kell elhelyezni, és 
nagyban növeli a biztonságot a szén-dioxid-érzékelő használata. A pincébe derékmagasságban 
magunk előtt tartott égő gyertyával indokolt csak lemenni. Ha a gyertya lángja kialszik, az egyértelmű 
jele annak, hogy nincs elegendő oxigén a helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét, mert tovább ott 
tartózkodni életveszélyes. 
Mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél kizárólag légzőkészüléket viselő ember segítsen, e nélkül a 
segítő is könnyen áldozattá válhat. Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet a 105-ös segélyhívó 
számon! 
  
Fűtéssel kapcsolatos veszélyek 
Tanácsok röviden: 

 Évente egyszer a fűtési rendszert szakemberrel felül kell vizsgáltatni és ki kell tisztíttatni! 

 Ismerni kell saját fűtési rendszereink tökéletes működését! 

 A kályhák körül ne tároljunk tüzelőanyagot! 

 Ne szárítsunk a fűtőkészülékek tetején! 

 Lazán hordott ruhaneműben ne tartózkodjunk a fűtőtest, tűzhely közelében! 

 A szobai, konyhai függönyök is legyenek távol a fűtő alkalmatosságoktól! A huzat se fújhassa 
a kályha, és a tűzhely fölé azokat! 

 A megfelelő biztonsági szinttel rendelkező automata kazánokon kívül a fűtőberendezést nem 
szabad ellenőrzés nélkül hagyni! 

 Vastag hőszigetelő kesztyűvel dolgozzunk, amikor forró tárgyakat kell megfognunk! 

  
A kéménnyel kapcsolatos tűzkeletkezési okok: 

 Kéménybe rakódott korom 



 Kéménybe épített éghető gerenda 

 Koromzsák/tisztítóajtó hiánya, nyitott-, repedt állapota 

 Repedt kéménytest 

 Füstcső helytelen bekötése 

 Szakszerűtlen kürtőtoldás 

  
Szabadtéri tüzek veszélyei 
Az ősz beköszöntével megkezdődik az elhalt, elszáradt növényzet megsemmisítése is a kertekben, 
szabad területeken és ezzel együtt megemelkedik a szabadtéri tűzesetek száma is. A statisztikák azt 
mutatják, hogy az esetek többsége emberi gondatlanságra vezethető vissza. Előzzük meg együtt a 
szabadtéri tüzeket! 2015. március 5.-vel hatályba lépett az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Új 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat, melyben a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 
jelentősen változtak a régi szabályozáshoz képest. 
A Deseda-Kertvárosra az a szabály vonatkozik, amely szerint „a belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.". Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen 
tartani. Fentiek alapján már jogszabályi előírás az, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a 
telkét, szőlőhegyet, stb. a tűz keletkezésének és továbbterjedésének megelőzése céljából 
karbantartani, lekaszálni, a növényi hulladékot eltávolítani. 
 
Polgármester Úr Toponári fórumán, illetve a számunkra biztosított külön meghallgatáson ígéretet tett 
arra, hogy a Deseda-Kertvárost érintő, a belterületi általános égetési tilalommal kapcsolatos 
rendelkezés felülvizsgálatra kerül. A Közgyűlés szeptember 10-én arról döntött, hogy a többször 
módosított 7/2013.III. 4 sz. számú rendeletét módosítja. 
Ennek megfelelően, aki zöldhulladékot október 1-től április 30-ig terjedő engedélyezett 
időszakon túl, illetőleg az engedélyezett időszakban 9-17 óra közötti engedélyezett időtartamtól 
eltérően éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.   
 
Tehát október 1-től, február végéig, napközben a szerves hulladék elégethető lesz, 
természetesen az általános tűzvédelmi szabályok teljes körű betartásával! 
 
Az a kérésünk Egyesületünk tagságához, és a kerttulajdonosokhoz, hogy CSAK SZÁRAZ NÖVÉNYI 
HULLADÉK kerüljön égetésre, és figyeljünk oda a szomszédainkra, egyeztessünk, hogy ne terítsük be 
füsttel, pernyével a száradó ruhákat, illetve ne füstöljünk ki pl. egy családi rendezvényt és lehetőleg ne 
szombat-vasárnapra ütemezzük az égetést. 

Leginkább környezetbarát megoldás azonban a növényi hulladékok KOMPOSZTÁLÁSSAL történő 
hasznosítása, erre szolgál az Egyesület aprítógépe!!! 

 

Kaposvár, 2015. szeptember 17. 

                                                                           Tisztelettel: a Deseda Egyesület Elnöksége 


