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Tisztel Polgármester Úr/Asszony!  

 
A tavaszi szabadtéri tüzek időszakára való felkészülés, továbbá a tűzesetek megelőzése érdekében – 
összhangban a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2014. év I. 
negyedévi Országos Komplex Veszélyhelyzeti Prognózissal – az alábbiakról tájékoztatom.  
 
A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a tavasz beköszöntével Békés megyében is 
ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzesetek száma. 
    

Hétvégéken, a kellemes időben sokan választanak szabadtéri programot; főznek, kerti munkát 
végeznek, esetleg elszáradt növényi hulladékot égetnek. A szeles időjárás azonban hozzájárul a 
szabadtéri tüzek kialakulásához, melyek a korábbi években megyénkben többezer hektárnyi 
területet perzseltek fel.  
 
A fent leírtak alapján felhívom figyelmét a szabadtéri tüzek megelőzésének fontosságára, továbbá a 
területek éghető anyagtól, száraz fűtől mentesen, valamint a helyi kezelésű utak környezetének 
tisztán tartására. Több esetben tűzeset a hulladékszállítás hiányossága miatt keletkezett, melynek 
következtében a tűz az épített környezetet is veszélyeztette, károsította. Amennyiben településükön 
nem megoldott a keletkező növényi hulladék elszállítása, úgy javaslom ennek érdekében helyi 
intézkedés kidolgozását. 
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint, a településeken találhatók olyan konkrétan behatárolható 
területek, ahol egy évben több alkalommal is keletkezik beavatkozást igénylő tűzeset. Ennek 
elkerülése érdekében javaslom figyelőszolgálat felállítását közmunkások, polgárőrség illetve 
mezőőri szolgálat bevonásával. Az említett területek megelőző tűzvédelmének biztosítására 
javaslom az érintett területek közmunkások által történő megtisztítását.  
 
Tájékoztatom továbbá, hogy a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. 
(XII. 7.) Korm. Rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. § (1) bekezdése szerint: „A tűzvédelmi hatóság 
az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot 
szabhat ki.” A rendelet 1. mellékletének 42. pontja szerint: „A termőföld védelméről szóló 
törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek 
megelőzéséről nem gondoskodik” a kiszabható tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 60 000 Ft, 
legnagyobb mértéke 200 000 Ft.  
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A szabadtéri tüzek kialakulásának hatékony megelőzése érdekében kérem a tájékoztatóban foglaltak 
átgondolását, az esetlegesen szükséges intézkedések megtételét, lehetőség szerint a tűzgyújtásra, a 
növényi és kerti hulladékok égetésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotását, melyhez 
Kirendeltségünk igény esetén szakmai segítséget nyújt. Tájékoztatásul levelemhez csatoltan 
megküldöm a szabadban történő tűzgyújtás és a mezőgazdasági hulladék égetésére vonatkozó jogi 
szabályozás rövid összefoglalóját. 
 
 
Békéscsaba, 2014. március 07. 
 
 

Kiss András sk. 
tűzoltó ezredes 

tűzoltósági tanácsos 
kirendeltség-vezető 
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Kapják:   
 1.  Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő települések polgármesteri hivatalai 
 2. Irattár 
 
Melléklet: jogi szabályozás rövid összefoglalója 
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1. melléklet 
 

A SZABADBAN TÖRTÉNŐ TŰZGYÚJTÁS ÉS A MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK 
ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS RÖVID ÖSSZEFOG LALÓJA  

 
A tűzgyújtással és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás 
kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.), illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a törvény 
felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt általános tilalom.  
 
27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet. 

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő 
berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen 
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a 
hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. 
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése 
tilos. 

 
A szabályozás (2) bekezdése egyrészt általános jelleggel megtiltja hulladék nyílt téri égetését, 
valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) 
égetésére is. Az (1) bekezdés a tilalom alól abban az esetben ad felmentést, ha jogszabály másként 
rendelkezik. 
 
Ugyanakkor a Kvtv. 48. § felhatalmazást ad a települések önkormányzati képviselő-testületének, 
hogy a területén az avar és kerti hulladék égetésének szabályait meghatározza. 
 
48. § 

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, valamint… 

 
Az előzőekben maghatározott, tiltó főszabály alól kivételt engedve a következő jogszabályok teszik 
lehetővé a növényi hulladék égetését: 

a) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett és fokozottan védetté 
nyilvánított életközösségekre (pl. védett növénytársulások) vonatkozóan a védett és 
fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. 
(IV. 3.) Korm. rendelet állapít meg speciális szabályokat. A bekezdésben hivatkozott 
kormányrendelet 7. §-ának (4) bekezdése értelmében az erdőterületen található védett 
növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-
egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető. 

 
b) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges: a gyep, valamint a nád és más 
vízinövényzet égetéséhez. A hivatkozott jogszabály 4. § b) pontjában foglalt fogalom-
meghatározás szerint természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet 
elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. 

 
c) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

(továbbiakban: Evt.) az erdőben és annak kétszáz méteres körzetében – külterületen – való 
tűzgyújtást és annak kivételeit (vágástéri hulladék égetése, tűzrakó helyen kialakított tűz, 
mészégetés, faszénégetés) szabályozza. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 
1.) ÖM rendelet az Evt. hatálya alá tartozó erdőterületekre terjed ki. E rendelet az 
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erdőterület vonatkozásában szabályozza az égetési feltételeket, beleértve a tűzgyújtási 
tilalom időszakát is. 

 
A felsorolt szabályok határozzák meg, hogy hol és mikor lehet tüzet gyújtani szabad területen. Azon 
szabályokat, hogy ezt az égetést, tűzgyújtást – amennyiben azt a felsorolt szabályok megengedik – 
hogyan lehet végezni a tűzvédelmi szabályok tartalmazzák. Ezek a szabályok a jelenleg hatályos 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben találhatók. 
 
A szabályozásból két fontos bekezdés: 
 
606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály e tevékenység végzését 

megengedi - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül. 
(2) A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- - égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés 
előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. 

 
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a tűzoltóság eljárása során – az OTSZ hivatkozott 
szabályainak vizsgálatán túlmenően – azt kell vizsgálni, hogy milyen területen történt a tűzgyújtás, 
égetés (külterület vagy belterület, ha külterület, milyen művelési ágban van az adott ingatlan, pl. 
erdő művelési ág, vagy más mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan, nem minősül-e védett területnek). 
Ha a terület jogi jellege eldönthető és az nem minősül belterületnek, úgy a terület szerint 
alkalmazandó jogszabály és az OTSZ rendelkezései szerint kell a tűzgyújtás jogszerűségét 
vizsgálni. 

 
 


