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használt üres méhlakásokkal a (1)-(2) bekezdésben foglaltak 
szerint kell eljárni. Ennek megfelelően kell eljárni az olyan 
helyen lévő méhlakásokkal, lépekkel és felszerelési tárgyakkal 
is, ahol a méhek kipusztultak, és feltehető, hogy az elhullás 
nyúlós költésrothadás miatt történt.

3. Külterületen végezhető tevékenység (irányított égetés):
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendelet alapján:
226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az 

ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, 
földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott 
helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell 
jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, 
és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a 
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) 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 csak az tarlóégetés 
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 
irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell 
alkalmazni.

4. Égetés belterületen!
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése alapján, 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.

Hatályát vesztette azon rendelkezés, amely alapján az 
önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avar és kerti 
hulladék égetését (a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja 
kivezetésre került), így a levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) kormányrendelet alapján általánossá válik a tilalom 
az egész ország területén, 2021. január 1-jétől. Azonban a 
jelenleg hatályos, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, 
levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 1. § alapján:

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII, törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-
jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 3.) (XI. 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a 
települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

(A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 29.1 Korm. (I. 
rendelet tartalmazza a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. 3.) Korm. rendelet újbóli hatálybalépését.)(XI. 

Tisztelettel,
Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az 
idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszél-
gessünk rokonainkkal a veszélyekről! 

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által ter-
jesztett járvány miatt megjelentek az olyan ál értékesítők, akik 
weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és tele-
fonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan 
már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivat-
kozva személyes adatokat próbálnak kicsalni. 

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy 
önkormányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen, vagy 
telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embere-
ket az oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy személyesen 
keresik meg az idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók 
által viselt fehér ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végez-
nek, személyes és bankkártya adatokat kérnek el annak érde-
kében, hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében (pl.: 
önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni a 
felhívott részére, egyben – látszólag – a védőoltásra is regiszt-
rálnak.  

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. 
Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, 
az jelentős anyagi károkat okozhat. 

A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap: 
 Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, vagy 

hivatal kereste meg: 
- Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által 

megjelölt intézményt! 
 Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: 

- Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elér-
hetőségét, a hívó nevét, beosztását! 
 Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve 

felajánlják, hogy az utalás lebonyolításában segítenek! 
 Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne 

adják meg ismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen! 
 Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek 

magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal! 
 Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek! 
 Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg 

elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 
112-es segélyhívószámot! 

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával 
lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. 

Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, isme-
rőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket. 

Forrás: police.hu

Így vigyázhatunk szeretteinkre az új koronavírus-járvány idején 


