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A szabadtéri égetés, irányított égetés szabályai
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2015.
március 5-i hatálybalépését követően megváltoztak a szabadtéri égetéssel összefüggő
szabályok. A legfontosabb változások az alábbiak szerint foglalhatók össze:


Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály, külön
meghatározott esetekben és feltételekkel megengedi



Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt
önkormányzati rendelet megengedi



Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló
növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
szabadtéri égetését. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10.
napig kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségnek). Egy kérelemben legfeljebb 10 hektár nagyságú
terület égetésének engedélyezését lehet kérni, amelyet 3000 forint illetékbélyeggel kell
ellátni. A hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
bírálja el.

 Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
-

A tarlót minden oldalról egyidejűleg felgyújtani tilos!

-

A tarlót 3 méter szélességben körül kell szántani, az erdőtől, fás területtől
legalább 6 méteres védősávot kell tartani.

-

Tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető.

-

A tűz oltására alkalmas eszközöket és legalább egy traktort ekével
készenlétben kell tartani.

 Vágástéri hulladékot erdőben csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni,
ha annak hasznosítására nincs más lehetőség. A vágástéri és egyéb fahulladék égetése
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amely bejelentés köteles az
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság felé.


Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett.



Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha
azt egyébként más jogszabály megengedi.



Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási
tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.
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Fontos előírás továbbá, hogy a szabadban meggyújtott tűz soha nem hagyható
felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig tartsanak készenlétben a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet
gyújtsanak, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudnak tartani. Tájékozódni
szükséges a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. Az
irányított égetésre vonatkozó kérelem mintát levelemhez csatoltan megküldöm, illetve a
formanyomtatvány letölthető a www.baranya.katasztrofavedelem.hu oldalról is.
Felhívjuk az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése szerint a települési
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Fontos, hogy a szabályozás csak a
belterületi égetésre terjed ki, és nem kötelező jellegű, így nem minden önkormányzat hoz
rendeletet a belterületi tűzgyújtással kapcsolatban.
Kérjük, hogy a települési önkormányzatok gondoskodjanak a belterületi égetést
szabályzó önkormányzati rendelet megalkotásáról, ettől ellenkező esetben ugyanis a főszabály
érvényesül, vagyis a növényi hulladék égetése tilos a település területén.
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