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Székhelyén
Tisztelt Cím!

Értesítem  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Tiszaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi  területén található önkormányzatokat és szervezeteket,
gazdálkodókat a szabadtéri tüzek során keletkező fokozott tűzveszéllyel kapcsolatban. 

Az elkövetkezendő időkben számolni kell a bekövetkező fokozott tűzveszélyre az erdők, mezőgazdasági
területek, útpadkák környezetében, ahol éghető növényzet található. Az útpadkák éghető növényzettől
mentessé  tétele  is  kiemelkedően  fontos,  hisz  az  ott  keletkező  nagy  mennyiségű  száraz  növényzet
veszélyezteti  a  környezetében  található  kultúrnövényeket,  erdős  területeket,  ezzel  drasztikusan
megnövelve a tűzoltóság szárazfű-tüzes tűzesetei miatt bekövetkezett vonulások számát.

Erdő és szabadtéri tüzek megelőzése:

Tél  végén,  kora  tavasszal  megkezdődik  az  avar  és  a  növényi  hulladékok égetésének időszaka  is,
ilyenkor fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőkön kívüli területeken is, hiszen a felügyelet nélkül
hagyott tűz könnyen tovább terjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává
válhat.  A  tüzet  felügyelet  nélkül  hagyni  nem  szabad,  a  tűz  gyújtójának  pedig  mindig
gondoskodnia  kell  az  eloltásról  is. A szabad területen  történő tűzgyújtás,  továbbá a  tarló  és  a
növényi hulladékok égetésének tűzvédelmi előírásait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás megfelelő
feltételeket  teremt  az  ilyen  tűzesetek  kialakulásához,  tovább  terjedéséhez.  Erdőtűz-veszélyes
időszakban a vidékfejlesztési miniszter vagy az erdészeti hatóság tűzgyújtási, illetve látogatási
tilalmat rendelhet el egyes erdőkben vagy akár az ország összes erdejében. 

Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, valamint az
erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül is tilos tüzet rakni!
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Tűzgyújtási  tilalommal  és  erdőtüzekkel  kapcsolatos  további  információkért  keresse  fel  a
regi.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu oldalakat!

A szabadtéri tűz gyújtásának szabályai:

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz lesz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre
többen  választanak  szabadtéri  programokat  vagy  kezdik  meg  a  kerti  munkálatokat.  A  veszélyt
egyrészről  a  száraz aljnövényzet  és  avar jelenti,  amelyben könnyen és  gyorsan terjed a tűz.
Kockázatot  jelenthet  a  gondatlanság  is,  a  szabadban  keletkezett  tüzek  99  százalékát  emberek
okozzák.

A  károk  akkor  előzhetők  meg  a  legkönnyebben,  ha  tisztában  vagyunk  a  biztonságos  szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

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

 Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós
tűzesettel,  az  illetékes  hivatásos  katasztrófavédelmi  szerv területi  szervéhez a  tevékenység
megkezdése előtt írásban be kell jelenteni.

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

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

 A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (225-228.
§);

 Jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett, úgy a következő alapvető szabályokat
tartsuk be:

 A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
 Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról!
 Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
 Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!
 Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének!

Tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok:

A  tüzek  keletkezése,  illetve  azok  tovább  terjedése  néhány  egyszerű,  de  fegyelmezetten  betartott
óvintézkedéssel megelőzhető. Az elkerülhető balesetek két jellemző példája a nyílt lánggal végzett,
vagy  egyéb  gyújtóforrás  mellett  megvalósuló  tűzveszélyes  tevékenység,  illetve  a  szabadtéren  a
vegetációt (gabonatábla, tarló, erdő) érintő szándékos vagy felelőtlen tűzgyújtás.
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Szabadtéri égetéssel, tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalókról:

A szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt
jogszabály külön megengedi.

Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem
szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben elégetni is TILOS!
A szabadtéri tűzgyújtás szabályaival kapcsolatosan külön kell szólnunk a szabadtéri tűzgyújtásról úgy,
mint  a  kerti  grillezésről,  bográcsozásról,  valamint  a  szabadtéri  égetésről,  mint  például  a  kerti
hulladékok megsemmisítésének szigorú szabályairól.

Belterületen  növényi  hulladékot  égetni  csak  abban az  esetben lehet,  ha  van erre  vonatkozó
önkormányzati  rendelet,  és akkor is  a rendeletben meghatározott  időpontokban és feltételek
mellett.

Jogszabály által engedélyezett égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

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,  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 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, és legalább egy traktort ekével
vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
Nem csak akkor gyújtunk persze szabadtéren tüzet, ha égetni akarunk, hanem akár, egy kerti
grillezés  során  is.  Az  otthoni  sütés-főzés,  bográcsozás,  vagy  akár  az  erdőben,  a  kijelölt
tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni
kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet
soha  ne  hagyjuk  felügyelet  nélkül! Minden  esetben  gondoskodjunk  megfelelő  mennyiségű
oltóanyagról,  vízről,  homokról!  Mindig  legyen  nálunk  a  tűz  oltására  alkalmas  kézi  szerszám!
Hasonlóan fontos,  hogy csak  akkora  tüzet  gyújtsunk,  amekkorát  folyamatosan  felügyeletünk alatt
tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek
a közelben könnyen lángra kapó éghető anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak, vagy
hulladék.  Arra is  ügyelni  kell,  hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet,  hisz ilyenkor a lángok
könnyen tovább terjedhetnek.

Fokozott tűzveszély időszaka:

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.

A  szabadtéri  tüzek  kialakulását  a  legtöbb  esetben  az  emberi  hanyagság,  gondatlanság
eredményezi. Nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet,
hanem egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem
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oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a
hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott
sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. 

Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:  

 Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat

rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés.
 Az  önkormányzati  rendeletek  meghatározzák  az  égetés  napját  vagy  napjait,  valamint  az

időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!
 Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét  .

 A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül
– az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Továbbá tájékoztatom a tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével
kapcsolatban jogi szabályozás keretein belül a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet  figyelembevételével
kell eljárni.

Tájékoztatom továbbá, hogy  a tűzvédelmi hatóság – igény szerint – akár a helyszínen is előzetesen
biztosítja a konzultáció lehetőségét! A konzultációkra az Önök megkeresését követően kerül sor. 

A konzultációval kapcsolatban Fekete Mihály tű. hadnagy hatósági főelőadó áll rendelkezésükre a 

+36-49/341-244 telefonszámon vagy a fenti email címen.

Kérem, hogy  a felügyelete alá tartozó szervezetekkel, gazdálkodókkal a helyben szokásos módon, az
Önök közötti kapcsolattartás útján a fentieket, valamint a csatolt mellékletet közölje és ismertesse meg.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Kelt: Tiszaújváros, az elektronikus pecsét szerinti napon.

                                                                                             Macz János tűzoltó ezredes
                                                                                                 katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Melléklet: OTSZ vonatkozó előírásai       
Készült: 1 pld.
Egy példány: 7 oldal
Kapja:    1. Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.)  POSTA SZEÜSZ-ön 

keresztül
2. B.-A.-Z. Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – hivatali kapun keresztül
3. Valamennyi Önkormányzat hivatali kapun keresztül, majd Irattár

____________________________________________________________________________________________________
Cím: 3581 Tiszaújváros, Tűzoltó út 1., 3580 Pf.: 36.

Telefon: +36(49) 341-244 Fax: +36(49) 341-168
E-mail: titkarsag.tujvaros@katved.gov.hu

Hivatali kapu: TUJVAROS     KRID szám: 418502138
Cégkapu: BAZ MKI      Címe: 15722847
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Melléklet

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés.
Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény
gombabetegségei  fokozottabban  megjelennek.  A  gombabetegségek  elleni  védekezés  jelentős
mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával  jár.  Ennek kiváltására alkalmazott  olcsóbb módszer a
tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen
tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt
téri  égetését.  Ettől  az  előírástól  azonban  jogszabály  eltérően  is  rendelkezhet.  A  kormányrendelet
megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.

Jogszabály által engedélyezett 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 vagy tárcsázni, 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 vagy tárcsázással 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  mezőgazdasági  vontatót  ekével  vagy
tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

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.

 A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

A folyamatos  tisztántartásról,  éghető  anyagtól  mentes  állapotban  tartásról  a  védősávval  érintett
terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Az égetés során az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani
tilos,  biztosítani  kell  ugyanis  a  vad  elmenekülési  lehetőségét.  Csak  tarlómaradványt  lehet  égetni,
szalmát  erre  felhasználni  tilos.  Legalább  három  méter  széles,  de  facsoportok,  erdők  mellett  már
hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása
esetén is tilos tarlót égetni. 10 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az
egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető.
Az  égetés  idején  a  területnagyságától  függetlenül  a  tűzoltásra  alkalmas  kéziszerszámmal  ellátott,
megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség,
azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.

Az  előírások  megsértése  esetén  a  terület  tulajdonosa,  illetve  az  égetést  végző  ellen  eljárás
kezdeményezhető.

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az 
egész éves mezőgazdasági munka, a termés.
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54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225.  §  (1)  Ha  jogszabály  másként  nem  rendelkezik,  a  lábon  álló  növényzet,  tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk
csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4)  A kilátókat,  magaslati  ponton  elhelyezkedő  létesítményeket,  az  önkormányzat  vagy a  helyi
katasztrófavédelmi  szerv  vezetője  által  megbízott  személyek  a  szabadtéri  tüzek  korai  szakaszban
történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

225/A.  § (1)  A szabadban  történő  tűzgyújtás,  égetés  során  a  tűz  nem hagyható  őrizetlenül,  és
veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást- vízzel,

földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

226. § (2)  Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a
valós  tűzesettel,  az  illetékes  hivatásos  katasztrófavédelmi  szerv  területi  szervéhez  a  tevékenység
megkezdése  előtt  írásban  be  kell  jelenteni.  A  bejelentésnek  tartalmaznia  kell  a  tevékenység
végzésének  időpontját,  terjedelmét,  földrajzi  koordinátákkal,  címmel  vagy  helyrajzi  számmal
megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

227. § (1) Jogszabály által engedélyezett 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 vagy tárcsázni,  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 vagy tárcsázással 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 mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával
a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék 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. 
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(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. 
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