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Elindult a civilekkel és az érintett hatóságokkal közös önkormányzati munka annak 

érdekében, hogy a tatai tűzijátékok természetvédelmi célú korlátozásáról szóló helyi rendelet 

betartása a jövőben eredményesebb legyen 

 

Egy példamutató kezdeményezés 

Magyarországon első városként Tata 2018-ban helyi rendeletet alkotott, amelyben a tűzijátékok 

használatát természetvédelmi célból - az Öreg-tavon áttelelő védett vízimadár-állomány 

megóvása érdekében - szabályozza.  Az intézkedés lényegében Tata külterületére korlátozza a 

szilveszterkor amúgy engedélyhez nem kötött lakossági tűzijátékok használatát. 

 

Röviden a tények 

Az Öreg-tavi vízimadár-állomány alakulása a rendelet megszületése óta egyértelmű javulást 

mutat. Az elmúlt években messze több madár tartott ki a tavon, mint a rendelet előtt. Ezt 

a kedvező trendet a 2022-es szilveszteri időszak törte meg, amikor a még karácsonykor az 

Öreg-tavon pihenő közel 28 ezer vadlúd alig négy százaléka maradt újév napjára a tavon. A 

helyzet különösen aggasztó amiatt, hogy a ludak túlnyomó többsége a tágabb térségből is 

elmenekült, a szilveszter utáni hetekben csak töredékük tért vissza a tóra. 

 

A tűzijáték-rendelet betartása nem csupán a különleges helyi természeti kincs megóvásáért 

küzdő természetvédőknek fontos. A védett és fokozottan védett fajok egyedei pihenőhelyének 

oltalmazása a városnak a természetvédelmi törvényből fakadó kötelezettsége. Ez a különleges 

adottság egyben jelentős turisztikai vonzerőt jelent a településnek. 

 

A Zöld Kerekasztal 

Január 25-ére az önkormányzat összehívta a civil környezetvédelmi egyeztető fórumát, a Zöld 

Kerekasztalt a kérdésben. A megbeszélésen részt vettek a 2018-as helyi rendeletet 

kezdeményező két civil szervezet, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoportja és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, 

valamint az Által-ér Szövetség, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, az Észak-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnöksége, a Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr 

Egyesület, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tatai 

Rendőrkapitányság és az önkormányzat illetékesei.  

 

Akcióterv készül 

A résztvevők megállapodtak abban, hogy 2023-ban összehangolt akciótervet készítenek, amit 

közösen megvalósítanak. Ennek során részben a rendelet betartására koncentrálnak: 

feltérképezik, milyen jogi lehetőségek vannak erre, önkénteseket toboroznak, és szakszerűen 

felkészítik őket, a szilveszteri időszakban pedig megszervezik a fokozott hatósági jelenlétet. 

Részben pedig a helyi lakosság és a Tatára látogatók bevonásával, tájékoztatásával bővíteni 

kívánják azok körét, akik megértik az ügy fontosságát, és betartják a rendeletet. 

A Zöld Kerekasztal emellett alternatív szilveszteri szórakozási formákat, valamint helyszíneket 

is ajánl majd a tervben.  

 

A feladatok egyeztetése és nyomon követése érdekében rendszeresen találkoznak majd az év 

során a résztvevők, legközelebb február 23-án.  
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A nyugalom szigete, a tatai Öreg-tó. Vagy lehetne a nyugalom szigete?   

Fotó: Lóki Csaba 

 


