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A környezet védelmének általános szabályairól szóló használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon 
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) alapján belterületen a álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe (4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat 
tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok kell megfelelõen alkalmazni.
rendelettel történõ megállapítása. (5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tûz nem 

Kunhegyes belterületén – a vonatkozó önkormányzati hagyható õrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tûzre már 
rendelet alapján – jól kialakított tûzrakó helyen és telken szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
csak úgy szabad égetni, hogy az az emberi egészséget és a (6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhetõ, 
környezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne hogy az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 
okozzon. Az avaron és kerti hulladékon kívül mást Ennek érdekében
(kommunális hulladékot, lábon álló növényzetet stb.) a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés 
elégetni szigorúan tilos! megkezdése elõtt legalább 3 méter szélességben körül kell 

Az égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk 
legalább 24 órával írásban be kell jelenteni a Karcagi elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség  facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de 
postacímén, vagy a  email címen. legalább 6 méteres védõsávot kell szántással biztosítani,

b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan 
végezhetõ, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a 
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

c) a tarlóégetés idõtartamára tûzoltásra alkalmas kézi-
szerszámmal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy 
jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a 
helyszínen készenlétben kell tartani.

1. Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel (7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt 
összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos! gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, 

földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Fokozott tûzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az 
Természetvédelmi területen a természetvédelmi erdõgazdálkodásért felelõs miniszter rendelheti el a 

hatóság engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más tûzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezde-
vízi növényzet égetéséhez. ményezésére. Tûzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az 

A fenti szabályok alól felmentést adhat az élelmiszerláncról erdõterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres 
és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény, amely körzetén belül lévõ külterületi ingatlanokon. 
alapján „Növények és növényi termékek egyes károsítói 
behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának 
megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása 
érdekében, továbbá a károsító természetéhez és elterjedt-
ségéhez mérten, a veszély elhárításához szükséges mértékben 
és ideig az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (…) fertõtlenítést, 
megsemmisítést rendelhet el, amelynek érdekében meg-
határozott szerek, eszközök, illetve eljárások alkalmazását 
elõírhatja vagy betilthatja.” Ilyen eljárás lehet az égetés.

 az erdõterületekre, valamint a fásításokra és az 
avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés ezek 200 méteres körzetén belül lévõ területekre 

rendelkezik: vonatkozik!
(1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladék-

égetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését 
megengedi – alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységnek 
minõsül.

(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- – 
égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt 
legalább 24 órával az illetékes I. fokú tûzvédelmi hatóságnak 
írásban be kell jelenteni.

(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell 
végrehajtani, hogy a tûzterjedés irányában a hasznos vad 
elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejûleg 
történõ felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok 
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A belterületen kialakított tûzrakó-helyeken történõ sütési és 
fõzési tevékenységet a jogszabály nem korlátozza, azok a 
megfelelõ biztonsági intézkedések betartása mellett szabadon 
végezhetõk. 

Külterületen történõ égetésre az alábbi szabályok 
vonatkoznak:

2. Erdõben tûz gyújtására és fenntartására – az erre a 
célra kijelölt helyek kivételével – csak az erdõgazdálkodó, Amennyiben az égetést a fenti jogszabályi helyek 
annak hiányában az erdõ tulajdonosa írásbeli engedélye megengedik, az írásbeli bejelentésen túl javasoljuk, hogy az 
birtokában levõ személy jogosult. égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt 

3. Vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi legalább 24 órával a Megyei Mûveletirányítási Ügyeletre 
indokból vagy természeti kár megelõzése, illetve elhárítása telefonon is jelentsék be: 56/510-045
miatt végezhetõ.

4. 

A tûzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos 
honlapjukon teszik közzé a tûzgyújtási tilalomról szóló 
határozatot és térképet, de errõl az országos közszolgálati média 
is tájékoztatást ad. Az aktuális tûzgyújtási tilalomról a 
www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhetõ 
szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos 
egyéb hasznos információval is szolgálnak. 

A tûzgyújtási tilalom a közzétételtõl a visszavonásig él! 
Fontos azonban kiemelni, hogy az ország egészére vagy 

Amennyiben a fenti szabályok megengedik (!), az alábbi meghatározott területére elrendelt tûzgyújtási tilalom 
tûzvédelmi szabályok betartásával lehet az égetést végrehajtani. kizárólag
Az  
szabályairól az Országos Tûzvédelmi Szabályzat 

Az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését 
az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függõen akár 
több millió forint bírsággal sújthatják. Az okozott károkért a 
tûz okozóját kártérítési felelõsség terheli, ha a szabadtéri égetés 
miatt nagy értékû vagyontárgyak károsodnak, vagy emberek 
kerülnek veszélybe, a tûzokozó ellen büntetõeljárás is 
indulhat.
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