
TÁJÉKOZTATÁS A BEJELENT  RÉSZÉRE 
 
 

Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
 
569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzel berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére t z- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzel berendezést rizetlenül hagyni nem lehet. 
Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzel berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a t z terjedése megakadályozható, 
illet leg a t z eloltható. 
 
606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben 
jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszer  t zveszélyes tevékenységnek 
min sül. 
(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés helyét, id pontját és 
terjedelmét a megkezdés el tt legalább 24 órával az illetékes I. fokú t zvédelmi 
hatóságnak (illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek) írásban be kell jelenteni. 
(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a t zterjedés 
irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidej leg történ  
felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát 
elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. 
(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelel en alkalmazni. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló t z nem hagyható rizetlenül, és veszély 
esetén, vagy ha a t zre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. 
(6)  Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhet , hogy az a környezetére t z- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében 
a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése el tt legalább 3 méter 
szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk 
elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi 
adottságoknak megfelel , de legalább 6 méteres véd sávot kell szántással biztosítani, 
b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhet , és csak az egyik szakasz 
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 
c) a tarlóégetés id tartamára t zoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelel  
létszámú, kioktatott személy jelenlétér l kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a 
helyszínen készenlétben kell tartani. 
(7)Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és 
a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

Az erd l, az erd  védelmér l és az erd gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 

65. § (1) Erd ben t z gyújtására és fenntartására – az erre a célra kijelölt helyek kivételével – 
csak az erd gazdálkodó, annak hiányában az erd  tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában 
lev  személy jogosult. 
(2) A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erd gazdálkodó által arra kijelölt 
területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a t z az újulatot és a környezetében 
lév  erd t, az erd n kívüli területek él világát, valamint a természeti képz dményeket és 
egyéb m tárgyakat nem veszélyezteti. 


