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A témának szentelt második megbeszélésen az önkormányzat megerősítette, hogy nem 

kívánja csökkenteni a tűzijátékozástól védett területet a városban. A résztvevők döntöttek, 

hogy önkéntesek bevonásával fokozottan ellenőrzik a tűzijáték-rendelet betartását a 

karácsony és szilveszter közötti időszakban. 
 

Nem szűkül a rendelet területi hatálya 
A résztvevők egyetértettek azzal, hogy az önkormányzat terve szerint a rendelet területi hatálya 

nem lesz kisebb, hiszen a csökkentése a tavon telelő madarak életét rendkívül zavarná. 
A tűzijátékozásra megfelelő, alternatív területeket a szakértők a katasztrófavédelmi, 

rendvédelmi és természetvédelmi szempontok szerint fogják kijelölni, kiemelten ügyelve az 

érintett helyszínekhez közel lakók biztonságára és nyugalmára. 
A résztvevők döntöttek arról, hogy valódi alternatívát kínáló programokat javasolnak a kiemelt 

időszakban, és azokat a rendelkezésükre álló eszközökkel népszerűsíteni fogják. 
 

Közös akcióterv 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Száz Völgy 

Természetvédelmi Egyesület (SZVTE) éves “Csendes szilveszter” munkacímű akcióterv-

javaslatát a résztvevők egyhangúlag elfogadták. A koncepció része, hogy a lakosságot a 

korábbiaknál részletesebben tájékoztatják arról, miért fontos a Tatán élőknek a város páratlan 

természeti értékeinek védelme, és ebben milyen szerepet játszik az ünnepi időszakban a 

tűzijátékozás korlátozása.  
 

Döntöttek arról is, hogy a természetvédők és a tatai rendvédelmi szervek közösen kidolgozzák 

az önkéntesek toborzásának és képzésének rendszerét a rendelet betartásához szükséges 

személyi állomány biztosítása érdekében. 

Jó hír, hogy a helyi rendvédelmi szervekkel együttműködő önkéntesek képzéséhez szükséges 

szakmai és infrastrukturális feltételek adottak. A toborozást elsősorban a természetvédő civil 

szervezetek végzik majd. A szakszerű képzésükben a helyi rendvédelmi szervek is részt 

vesznek, hiszen velük együttműködve, és a jogszabályi, biztonsági előírásokat betartva kell 

majd segíteniük az önkénteseknek a rendelet betartását.  
 

Az önkormányzat idén több témában egy nagyobb helyi közvélemény-kutatást szervez, ebben 

helyet kapnak majd a természetvédelmi tájékozottságra és arra vonatkozó kérdések is, hogyan 

gondolkodnak a tataiak a tűzijátékos rendeletről.  A résztvevők előzetes várakozása az, hogy a 

természetvédelmet fontosnak tartó vélemények lesznek túlsúlyban. 
 

A következő Zöld Kerekasztal március végén lesz, az önkéntesek toborzása áprilisban indul. 

   

 
 


