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TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzatok részére a szabadtéri égetés szabályairól
(segédlet a rendeletalkotáshoz)
A tűzgyújtással, szabadtéri égetéssel kapcsolatos jogi szabályozás kiindulópontja,
főszabálya a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-ban
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 fenti szabályozás általános jelleggel megtiltja a hulladék és a lábon álló növényzet, tarló
illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. A tilalom
alól a jogszabály abban az esetben ad engedélyt, ha más jogszabály attól eltérően
rendelkezik.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban:
OTSZ) 225. § (1) bekezdése ezt megerősíti és kimondja, hogy 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.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdése szerint, a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik
– mint környezetvédelmi feladat - a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történő megállapítása. A szabályozás megalkotása nem kötelező jellegű, viszont
annak hiánya esetén a főszabály érvényesül, vagyis a növényi hulladékégetése tilos marad a
település teljes közigazgatási területére nézve.
Eltérő szabályt állapít meg a főszabálytól többek közt az erdők tűz elleni védelméről szóló
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a is, miszerint a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a
területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően
végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vagyis bejelentés-köteles tevékenység).
Csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni azt, ha annak felhasználására és
hasznosítására más lehetőség nincs vagy az nem gazdaságos.

-2Az irányított égetésre vonatkozó teljes szabályozás, az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 2022. június 13-tól hatályos
módosítása értelmében hatályon kívül lesz helyezve, ezért a hozzá kapcsolódó bejelentési
kötelezettség is megszűnik. Ettől függetlenül a lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve az
egyéb növényi hulladék szabadtéri égetésének részletszabályait továbbra is az OTSZ 227.
§-a szabályozza változatlan tartalommal.
Tűzgyújtási tilalom esetén a tilalommal érintett területen (erdőterületeken, valamint a
fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül) akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha
azt egyébként más jogszabály megengedi. Jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási
tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.
Ki kell hangsúlyozni az önkormányzati rendelet létezésének, valamint területi hatályának
fontosságát! Az égetés végrehajtásához elengedhetetlen, hogy „jogszabály lehetővé teszi-e”
azt, vagyis annak elsődleges feltétele teljesül-e.
Lényeges kérdés, hogy az önkormányzati rendelet területi hatálya csak a belterületi
ingatlanokra, vagy a kertművelésű külterületi ingatlanokra is (volt zártkerti ingatlanok), esetleg
a település teljes közigazgatási területére is kiterjed.
A fő szabályok az alábbiak szerint foglalhatók össze:


Általában véve tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály, külön
meghatározott esetekben és feltételekkel megengedi (pl.: fenti jogszabályi
felhatalmazás útján az önkormányzati rendelet). Amennyiben nincs ilyen rendelete az
önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.
 Vágástéri hulladékot erdőben csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha
annak hasznosítására nincs más lehetőség. A vágástéri és egyéb fahulladék égetése
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amely bejelentés köteles a Baranya
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. Védett természeti területen lévő erdőben
- a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével - tűz gyújtásához a természetvédelmi
hatóság engedélye is szükséges.
 Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett (nem kell hozzá engedély, vagy bejelentés).
 Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) esetén a tilalommal érintett területen
(erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül) akkor
sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
 Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból
állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kialakított tűzrakó helyen
a vonatkozó szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni, kivéve tűzgyújtási tilalom
idején.
 A szabadban meggyújtott tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű oltóeszközről, oltóanyagról.
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