
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 

Tisztelt Lakosság! 

Félretájékoztatott a szabadtéri égetésről a katasztrófavédelem 

 
Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatra hivatkozva tévesztették meg az önkormányzatokat és a 

lakosságot. 
 

Több önkormányzatnál igencsak felhúzták az illetékesek a szemöldöküket, miután a Pécsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség a polgármestereket egy március 5-i keltezésű levéllel arról 
tájékoztatta, hogy a hatályba lépett új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) értelmében "TILOS a 

lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, továbbá az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 

területet éghető hulladékoktól, száraz növényzettől mentesen tartani". 
 

Ennek megfelelően a lakosság azonnali tájékoztatása azonnal megtörtént – szórólap 
formájában.  
 

Csakhogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) 
bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és 

kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése így szól: "Ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 

összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése 
tilos." Ugyanezen paragrafus (3) bekezdésében ez olvasható: "Ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további 
hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani." 

Mivel az önkormányzati rendelet is jogszabálynak minősül, ezért törvényi felhatalmazás alapján, a 

belügyminiszteri rendelettel megállapított OTSZ-szel összhangban az önkormányzatok továbbra is 
rendeletben szabályozhatják az avar és kerti hulladék égetését. Ahol viszont ilyen rendelet nincs, ott az 

OTSZ tiltása az irányadó. 
A katasztrófavédelem nem csak az önkormányzatoknál, hanem a lakosság körében is okozott némi 

zavart, mivel amelyik ügyfél felhívta a katasztrófavédelmi igazgatóságot, a szórólap tartalmával 

teljesen ellentétes tájékoztatást nyújtottak.  
Tisztázták a szabályokat 

Fenti problémák miatt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és több katasztrófavédelmi 
igazgatóságok honlapján is megjelent a jogszabályilag helyes tájékoztatás a szabadtéri égetés új 

szabályairól, mely tájékoztatást mellékelem:  

 

„A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz 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 előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri 

tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival: 
 Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott 

esetekben és feltételekkel megengedik; 

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

rendelet megengedi; 
 Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló 

növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri 

égetését; 
 Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó 

felügyelete mellett; 

 Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt 

egyébként más jogszabály megengedi; 

http://www.langlovagok.hu/tuzvonalban/2015/150314_vackk_otsz.pdf


 A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza; 

 Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység 

tűzvédelmi bírságot von maga után! 
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk 

megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és 
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 

Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. 

Idén eddig mintegy 900 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, csak az elmúlt hétvégén 259 
alkalommal. Szinte valamennyi eset megelőzhető lett volna egy kis odafigyeléssel.” 

 
Fentiek lapján a korábbi tájékoztatás tárgytalan, a helyi tűzgyújtás feltételeit továbbra is az 

önkormányzat 14/2013. (XII.31.) számú rendeletének 14.§ -a a mérvadó, vagyis:   
 

„Vasárnap és ünnepnap tilos a kerti hulladékok égetése” 

 
Pécsudvard, 2015. március 16. 
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