
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS – KERTI AVAR ÉGETÉSRŐL: 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Lakosok! 

Az erdő –és vegetációs tüzek megelőzése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk:  

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet ( a továbbiakban: 

OTSZ) rendelkezései szerint a külterületen végzett szabadtéri égetést ( tarló, lábon álló 

növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) 2015. március 5. napját követően az illetékes 

katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. 

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető. 

Kivétel:  

Az engedélyköteles külterületi égetés alól az az eset, amikor a külterületen a szabadtéri 

égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja és az égetésre speciális 

feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg. Ilyen esetekben nem kell a 

tevékenységeket irányított égetésként engedélyeztetni. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon 

álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése, kivéve az erdők tűz elleni védelméről 

szóló 4/2008. (VIII.I.) ÖM rendelet 9.§-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladékégetés) és az ellenőrzött tűz.  

 

A külterületi irányított égetés engedélyezéséhez szükséges kérelem minta beszerezhető a 

Balatonudvari kirendeltségen, melyet a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (8200 

Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) kell benyújtani. 

Egy kérelemben egy maximum 10ha nagyságú ingatlanon történő égetés jelenthető be. A 

kérelem benyújtása, 3000Ft illeték befizetési kötelezettséggel jár. A kérelmet az égetés 

tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani fent nevezett hatósághoz, amely azt 5 

munkanapon belül bírálja el. 

 

Amennyiben a külterületi égetésre engedély nélkül vagy nem az engedélyező határozatban 

foglaltaknak megfelelően kerül sor, akkor a tűzvédelmi hatóság helyszíni bírságot szab ki, 

vagy eljárást indít, a szabálytalanságot elkövetővel szemben, melynek keretében 20.000Ft-tól, 

60.000Ft –ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a külterületeken végzett szabadtéri 

égetések szabályszerűségét vizsgálni fogja. 

 

Külterületen végzett szabadtéri égetés során az alábbiak betartása szükséges: 

- az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az 

irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 

- az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen, 

- az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a 

parázslást, izzást- vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal- meg kell szüntetni,  

- a tarlónak, lábon álló növényzetnek, avarnak vagy egyéb növényi hulladéknak minden 

oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos! 

- tarló irányított égetésnél az égetéshez csak tarlómaradványok használhatók fel,  

- lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos! 

 

Balatonudvari község Önkormányzata 2016. szeptember 29-i ülésén alkotta meg az avar 

és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 6/2016. (X.14.) új rendeletét. A rendelet 2016. 

október 15. napjával lépett hatályba.  



Belterületen a száraz növényzet, avar és egyéb hasonló szerves anyagok égetése kizárólag az 

avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

történhet!  

A település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet 

nem ad felmentést! 

 

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 

alapján az avar és kerti hulladék égetése március, április, szeptember, október és november 

hónapokban hétfő, szerda, péntek, szombati napokon 16.00 órától 19.00 óráig engedélyezett. 

Vasárnap és ünnepnapon, továbbá párás, ködös vagy szeles időben tilos az égetés! 

A fent meghatározott időszakban is tilos a kerti hulladék égetése a település területére is 

érvényes központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt. 

Legfontosabb szabályok:  

- Égetni csak a száraz avart és kerti hulladékot lehet, benzin, gázolaj az égetés 

meggyorsítása érdekében nem használható. 

- A kerti hulladékkal együtt másfajta hulladék égetése tilos! 

- Tilos a lábon álló növényzet, tartó égetése! 

- Csak saját ingatlanon és az arra kialakított helyen lehet égetni a kerti hulladékot.  

- Az égetés során nagykorú személy jelenléte, a tűz felügyelete miatt kötelező, fokozott 

figyelemmel kell lenni az élet- és vagyonbiztonságra.  

- Tüzet őrizetlenül hagyni tilos, a tűzgyújtás befejeztével a tűz oltásáról gondoskodni 

kell – parázs, hamu locsolásával, földdel takarásával.  

Az önkormányzati rendelet külön szabályt alkalmaz a kerti sütés-főzési célú tűzgyújtásra! 

A kerti sütés-főzés célú tűzgyújtás csak szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy 

állandó felügyelete mellett történhet március 1-től október 15-ig 10.00 és 22.00 óra között ! 

 

Hangsúlyozandó, hogy amennyiben nem a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásainak 

megfelelően történik belterületen a növényzet szabadtéri égetése, abban az esetben is 

helyszíni bírságot szabhat ki a tűzvédelmi hatóság, avagy tűzvédelmi hatósági eljárás indul a 

szabálytalanságot elkövetővel szemben, melynek során az illetékes katasztrófavédelmi 

kirendeltség 20.000Ft-tól 60.000Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki. 

 

Általánosságban a tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó 

rendelkezések megszegését (pl. tűz előidézése) az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától 

függően 10.000Ft-tól 1millió Ft-ig terjedő bírsággal sújthatják. Ha az oltási tevékenységben a 

tűzoltóság beavatkozása is szükséges, akkor 20.000Ft-tól 3millió Ft ig terjedő bírság 

kiszabására van lehetőség. A tűz okozóját büntetőjogi felelősség is terheli a tűz által nagy 

értékű vagyontárgyak károsodása, avagy emberek veszélyeztetése esetén. 

 

A szabadtéri tüzek megelőzése tárgyában további információk a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján, a http:// veszprém.katasztrofavedelem.hu/ 

hirek/4364- elozzuk-meg-a-szabadteri tuzeket linken érhetőek el. 

 

Kérjük ügyeljenek a tüzek megelőzésére, járjanak el nagy gondossággal az avar és kerti 

hulladék égetések során.  

 


