HIRDETMÉNY
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetője - Aros László tű. alezredes - a szabadtéri
tüzek megelőzése érdekében felhívja a figyelmet a felsorolt főbb szabályok betartására!
Az erdő- és vegetációs tüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb időszak az őszi
betakarítási munkálatok közben és annak befejezését követően következik. A szabadtéri
tűzesetek legtöbbször emberi gondatlanságra vezethetőek vissza, ezek a tüzek jelentős
természeti károkat okozhatnak. Sok esetben az elszáradt, hasznosításra nem kerülő növényzet
felszámolása érdekében a terület gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz kárt,
azonban a tűzoltóságtól nagy erőfeszítést igényel és jelentős többletköltséget okoz a lángok
megfékezése és a tűz által veszélyeztetett területek védelme. A gondatlan magatartás
veszélyes az élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez
mennek, addig érkezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet mentése az elsődleges
feladat.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:
-

-

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön
meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt az
önkormányzati rendelet megengedi.
Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló
növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
szabadtéri égetését.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett (amennyiben a tűzgyújtási tilalom szabályai nem érintik).
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha
ezt egyébként más jogszabály megengedi.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási
tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Felhívja a figyelmet, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és
minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a
tűz oltására alkalmas kézi szerszám és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a
tűz gyors továbbterjedésének.
Az irányított égetés engedélyezése külterületen
1.Az engedélyezés tárgya:
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, mely nem minősül az erdők tűz
elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetése) és ellenőrzött tűznek,
engedélyköteles.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint pl. az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz
elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat
határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított
égetésként engedélyeztetni.
2. Az eljárás menete
Az irányított égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljárás, így illetékköteles.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első
fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,-Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
(továbbiakban: OTSZ) 226. § (2) bekezdése alapján az irányított égetés végzésére
vonatkozó kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra,
perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben
tartott eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell
nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
bírálja el.
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § - előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

3. Az irányított égetés tűzvédelmi szabályai:
Az OTSZ 226. § (5) bekezdése értelmében „Az irányított égetés során a tűz nem hagyható
őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell
oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Az OTSZ 227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint
végezhető:
a) 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,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani, és 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 biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1)
bekezdés szabályait kell alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét
oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter
széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval
érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. melléklet
49. sora alapján, szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az
irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása 20.000-400.000, Ft-ig
terjedő tűzvédelmi bírságot, 1. melléklet 48. sora alapján, irányított égetés végzése a
tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 50.000-500.000, Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot
szab ki.
Belterületi szabadtéri égetés
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni,
kivéve, ha azt más jogszabály - így különösen önkormányzati rendelet - megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat
azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben
meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a
tűzvédelmi hatósági eljárást.
A belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi
vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az
égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali
befejezésére, a tűz oltására.
Ebben az esetben helyszíni bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az
ügyfél azt a helyszínen elismeri.
Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági
ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben
a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági
eljárást.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt megfelelő határidő
megadásával hatósági felhívás kibocsátásának nincs helye, tekintettel arra, hogy a jogszabály
megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával
már nem orvosolható. A Ket. 94. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljáró hatóság megindítja
a hatáskörébe tartozó eljárást, ha ez (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása kizárt.
A fentiek alapján, a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség tűzvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet
1. melléklet 42. sora alapján 20.000-60.000, Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.
Ha a belterületi szabadtéri égetést a települési önkormányzat megengedi, de az égetést nem a
rendeletben meghatározott időpontban végezték, a bírságot kiszabó határozat egy példánya a
jogerőre emelkedést követően haladéktalanul megküldésre kerül a települési önkormányzat
részére is tájékoztatásul.
Erdőben végzett tűzveszélyes üzemi tevékenység

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 9. § -a alapján:
(1) Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével
– tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
(2) Vágástéri hulladékot az erdőben az Evt.-ben foglaltakon túl csak abban az esetben lehet
égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs
vagy az nem gazdaságos.
(3) Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a vágástéren történő vágástéri
hulladékégetést.
(4) A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi
katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység.
(5) 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.

(6) 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.
(7) Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő
mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező
személy végezheti.
(11) Védett természeti területen ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó
jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
10. § A faszén- és a mészégető üzemeltetője köteles a boksa és a kemence környékét 15
méteres körzetben fától, cserjéktől, száraz növénytől tisztán tartani és a tűzoltáshoz szükséges
anyagokról, eszközökről gondoskodni. A tűz teljes elhamvadásáig biztosítani kell a boksa és a
kemence felügyeletét.
11. § (1) Az erdőben létesített építmények használatára, fűtő- és tüzelőberendezéseinek
üzemeltetésére, tűzvédelmére, az építményekben tartózkodó személyek magatartására
vonatkozó szabályokat az erdőgazdálkodó, illetve az erdőgazdálkodóval egyetértésben az
építmény használója külön jogszabály szerinti tűzvédelmi szabályzatban köteles
megállapítani.
(2) Az erdő területén az éghető folyadék tárolóhelyét, valamint a környezetét legalább 5
méteres körzetben gyomtalanítva, éghető anyagoktól mentesen kell tartani, és az egész
területet további legalább 4 méter széles, felszántott és felásott védősávval kell körülvenni.
Bekerített tárolóhelynél a védősávot a kerítés külső oldalán kell létesíteni.
(3) Éghető folyadékot az erdei tűzrakó helytől csak 50 méternél nagyobb távolságban lehet
tárolni.
Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az
erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módsze4reket
és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet
irányított égetésként engedélyeztetni, az csak bejelentéshez kötött.
A bejelentést a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével, a jogszabályban előírt mellékletek
csatolásával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400
Nyíregyháza, Erdő sor 5.) kell megküldeni.

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

