
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

 

BEJELENTÉS 

 

Bejelentő adatai: 

név: …………………………………………………………………… 

cím: …………………………………………………………………… 

telefonszám: …………………………………. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését (avar-, tarló-, gyep-, nád- a növényi          
hulladék égetését) jelentem be. 
 

Az égetés helye: …………………………………………………………………… 

Az égetés kiterjedése: ………………………………… m2 / ha 

Az égetés ideje: 2014. ……… hó ……… nap …. :…. órától …. :…. óráig. 

Tűzoltásra alkalmas készenlétben tartott eszközök az égetés helyszínén:  

lapát, ásó, vödör víz, porral oltó készülék, …………………………………………….        

…………………………………………………………………………………………………... 

Égetést végző, felelős személy neve: ………………………………………………………… 

Elérhetősége (telefonszám): ………………………………… 

 

……………., 2014. ………….. hó……nap 

 

 

………………………………… 

bejelentő 

 



TÁJÉKOZTATÁS A BEJELENTŐ RÉSZÉRE 
 
 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
 
569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a               
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet.             
Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és           
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,         
illetőleg a tűz eloltható. 
 
606. § (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben                
jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek         
minősül. 
(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés helyét, időpontját és                
terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi            
hatóságnak (illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek) írásban be kell jelenteni. 
(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés            
irányában a hasznos vad elmenekülhessen. 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. 
(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély              
esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. 
(6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és                
robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében 
a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt 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 megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani, 
b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz             
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 
c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő         
létszámú, kioktatott személy jelenlétéről 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 erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 

65. § (1) Erdőben tűz gyújtására és fenntartására – az erre a célra kijelölt helyek kivételével –                 
csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában           
levő személy jogosult. 
(2) A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által arra kijelölt           
területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a tűz az újulatot és a környezetében               



lévő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és            
egyéb műtárgyakat nem veszélyezteti. 


