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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztató a kerti növényi hulladék és avar égetésének jelenlegi szabályairól,
tekintettel a médiában megjelent tájékoztatásokra.
A tűzgyújtással a mezőgazdasági hulladék égetésének szabályait elsősorban a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. és a levegő
védelméről szóló 306/2010-es (XII.23.) Korm. Rendelet szabályozza.
A tv. 27. § alapján:
(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 fentiekből kitűnik, hogy tarlót és egyéb le nem kaszált növényt égetni tilos! Tilos továbbá
papírt, kezeletlen fahulladékot nem kazánban vagy nem szabályosan üzemelő kazánban égetni,
tehát szigorúan tilos ezen hulladékok nyílt égetése.
Tilos továbbá színes újság bárminemű műanyag, zsák, nejlonanyag, vegyi eredetű ipari
termék, gumi szabadtéri égetése !!!
A Korm. Rendelet 48. § (4) bekezdése kimondja, hogy:
Kt.48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása…
Az Önkormányzatnak így tehát jogában áll szabályozni az avar és kerti hulladék égetésének
szabályait.
Ezen szabályokat Rábapatona Község Önkormányzata 2005-ben megalkotta a 10/2005-ös
rendeletében, mely megtalálható a www.rabapatona.hu oldalon az „Önkormányzat, Hatályos
Rendeletek” menüpontban.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a helyi környezetvédelemi szabályairól szóló 10/2005.
(IV.28.) sz. Önkormányzati Rendelet 6. § alapján a kerti hulladék az alábbi szabályok alapján
égethető csak az ott megjelölt időpontban!:
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„Avar és kerti hulladék esetében:
a) A tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1jétől április 30-ig), hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben
megengedett;
b) az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós füstölés tilos;
c) szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) szemétégetés céljából a
tűzgyújtás szabad területen tilos.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a
vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése nélkül lehet. Az égetést végző személy
haladéktalanul köteles gondoskodni a tűzrakóhely teljes eloltásáról az égetés befejezését követően.
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, illetve ezek maradékait).
5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet
gyújtani.
Aki a fenti időpontokon kívül más időpontban, továbbá a Rendelettől eltérő módon tüzel
megszegi a helyi környezetvédelem szabályairól szóló Önkormányzati Rendeletet, mely
megszegéséért közigazgatási bírság szabható ki, melytől nem fogok eltekinteni!
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Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az égetés során minden állampolgár és más jogalany köteles
betartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.31.) sz. BM rendelet
vonatkozó szabályait. Ezen jogszabály rendelkezik a kültéri tarlóégetés szabályairól is, miszerint:
111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai, különös tekintettel a
tarlóégetésre külterületen:

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel

összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv 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.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
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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.
(5) 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.

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.
Az OTSZ megsértőivel szemben a Katasztrófavédelem szervei a következő szankciók kiszabására
jogosultak. A szankciók alkalmazása kötelező a Katasztrófavédelem számára:
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1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
/Ft/

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
/Ft/

1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

100 000

1 000 000

2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is
szükséges

200 000

3 000 000

3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz
vagy robbanásveszélyt idéztek elő

100 000

1 000 000

40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi
szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi
szabványok előírásainak megszegése esetén

20 000

60 000

42. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt
hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség
elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem
gondoskodik

60 000

200 000

Tűzvédelmi szabálytalanság

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, állok szíves rendelkezésükre a
Hivatalban ügyfélfogadási időben a tűzesetek megelőzése és az együttélés szabályainak
megtartása érdekében, hogy együtt érvényesíthessük a környezetvédelem szempontjait !
Kelt: Rábapatonán, 2015. május 6. napján
Dr. Németh Balázs
jegyző s.k.
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