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Önkormányzat Polgármesterének 

Székhelyén 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr ! 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével a bel-és külterületi ingatlanokon, a termőföldeken, 

egyre többen fognak munkálatokat végezni. 

A 2021. év január 1-től változás következett be a növényi hulladék szabadtéri égetésre 

vonatkozó szabályokban. 

A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozott a háztartási 

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti 

hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kt.) módosításának következtében ezt a lehetőséget adó, 48. § (4) bekezdése b) pontja hatályon 

kívül helyezésre került 2021. január 01. napjával.  

A kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó 

levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a 

értelmében a Kt. rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a továbbra is a települési 

önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályok rendelettel történő megállapítása a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerint.  

Tűzvédelmi szempontból a kérdést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szabályozza. A szabadtéri tűzgyújtás és 

tűzmegelőzés vonatkozó szabályait a 225 – 228. §-ok tartalmazzák. Ezek értelmében  

TILOS 

a lábon álló növényzet, 

tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, 

valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok 

használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése 

KIVÉVE, 

ha jogszabály másként nem rendelkezik. 
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Kirendeltségünk a veszélyhelyzet megszűnéséig a fentiek vizsgálatával, figyelembevételével 

jár el tűzvédelmi hatósági jogkörében egy esetlegesen bekövetkezett tűzeset, illetőleg égetés 

esetében. 

Ezek értelmében belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van 

erre vonatkozó hatályos önkormányzati rendelet – mint másként rendelkező jogszabály - és 

akkor is csak a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett. 

Továbbra is megengedett azonban kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés, a tűz 

állandó felügyelete mellett. 

Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem 

szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben sem. 

KÜLTERÜLETEN 

történő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék szabadtéri égetése csak abban az esetben lehetséges, ha az ÉGETÉST MÁS 

JOGSZABÁLY LEHETŐVÉ TESZI. 

A szabadtéri égetés szabályai az OTSZ előírásai szerint. 

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell 

oltani. 

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 

jelentsen. 

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 

izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

A TARLÓÉGETÉS SZABÁLYAI 

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. 

Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. 

A szalmát elégetéssel megsemmisíteni. 

Lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. 

A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter 

szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni. 

Az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell 

végrehajtani. 

A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres 

védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani. 

Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz 

felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. 

A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, 

kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.  

Legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell 

tartani. 

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során is a fenti  

szabályokat kell alkalmazni ! 
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TOVÁBBI SZABÁLYOK 

Az égetés során az előzőekben ismertetett előírásokon túlmenően be kell tartani az OTSZ alábbi 

szabályait is, mivel 

a szabadtéri égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül ! 

OTSZ 184. § (3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak 

kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott 

feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül 

utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, 

ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. 

(5) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját 

tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli 

meghatározása nem szükséges. 

(7) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a 

tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához 

kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi 

szabályokat és előírásokat. 

185. § (3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 

végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a 

munkát végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző 

magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles 

biztosítani. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdés értelmében a 

földhasználó – ha a törvény, vagy a törvény végrehajtására kiadott jogszabály másként nem 

rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel 

hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a 

gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 225. § (3) bekezdése előírása alapján ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető 

hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 

A tüzek kialakulása kapcsán a felelősség a tulajdonost, használót, illetve a kezelőt terheli. 

Fokozott tűzveszély időszakában (korábbi megnevezés szerint: „tűzgyújtási tilalom” idején) 

tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 

belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, 

a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 

ERDŐK TŰZ ELLENI VÉDELME 

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet előírásai értelmében az 

erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 

méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, 

fáktól tisztán kell tartani. 

A vasút, illetve a közút és az erdő közötti védősávon, valamint az út menti fásított árokparton 

a száraz növényrészeket és a hulladékot az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre 

vonatkozó szabályok szerint lehet elégetni. 
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Erdősítéskor a tűzpásztára nem szabad fát telepíteni (magot vetni, csemetét ültetni). A 

tűzpászta minimálisan 3 méter széles, minden éghető anyagtól mentes, talajjal fedett terület, 

melynek folyamatos karbantartásáról, azaz gyomtól és egyéb éghető anyagtól mentes 

állapotban tartásáról az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.  

Az erdőgazdálkodó köteles a kijelölt tűzrakó hely környékéről az éghető anyagokat 

eltávolítani, és azt állandó jelleggel az éghető anyagoktól mentesen tartani. 

Az erdőgazdálkodó köteles jól látható módon az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng 

használatára, a dohányzás szabályaira, fokozott tűzveszély időszakának kihirdetéséről szóló 

tájékoztató elérhetőségére és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató 

táblákat elhelyezni. A figyelmeztető, tájékoztató táblákat az erdőbe vezető erdészeti 

magánutak, épített közelítő nyomok, jelzett turistautak bejáratánál, erdészeti közjóléti 

létesítményeknél, erdei szálláshelyeknél, erdei iskoláknál, valamint a tűzrakó helyeken kell 

elhelyezni. 

VÁGÁSTÉRI HULLADÉK ÉGETÉSE ERDŐBEN 

A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi 

katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység. 

Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára 

vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes időben. Az 

égetés helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani. 

Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 

méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes 

tűzvédő sávot alakítottak ki. 

Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő 

mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. 

ELENŐRZÖTT TŰZ AZ ERDŐBEN 

Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta 

tisztántartására ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz olyan 

folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének 

csökkentése a területen. 

Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg 

illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett 

területet bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához 

rendelkezésre álló saját eszközeinek listáját részére átadni. 

Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező 

személy végezheti. 

Védett természeti területen ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó 

jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 

Tűzgyújtási tilalom, valamint jogszabályi tiltás ellenére az aki tüzet okoz felelősséggel 

tartozik az okozott kár, valamint a tűzvédelmi bírság megtérítéséért. 
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Nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet. 

A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság 

eredményezi, elég egy apró figyelmetlenség, amely tűzesethez vagy akár tragédiához is 

vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt 

okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt 

helyre dobjuk el. 

A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az 

ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást, ezért kérem segítő együttműködést, a 

fentiekről az érintettek és a lakosság tájékoztatását. 

Kelt: Mátészalka, elektronikus bélyegző szerint. 

 

 

     Köszönettel: 

 

Tamás Ferenc tű. alezredes 

       tűzoltósági tanácsos 

        kirendeltség-vezető 
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Kapják:  1. sz. pld.: Önkormányzatok polgármesteri   (biztonságos kézbesítési szolgálat útján – hivatali kapu) 
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Cím: 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1sz.  

Telefon: +36 (44) 418-134 Fax: +36 (44) 500-560 

E-mail: mateszalka.kir@katved.gov.hu 

  Hivatali Kapu azonosító:113573380 
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