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Tájékoztató irányított égetésről
Rónai Róbert tű. alez.
(36) 510-627

Illetékességi terület polgármesterei részére
Székhelyükön
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr !
Tájékoztatom, hogy 2020.01.22-től változott az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 226. §.-a, mely szerint külterületen végzett irányított égetés
nem engedélyköteles. A változás értelmében az irányított égetés végzésének időpontját,
terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés
előtt legalább 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez
írásban be kell jelenteni. A bejelentés illetékmentes.
Tájékoztatom, hogy az e-mailben érkező a külterületen végzendő irányított égetéssel
kapcsolatos bejelentéseket nem áll módjukban befogadni. A bejelentést szabályosan az
alábbi linken elérhető iratminta hiánytalan kitöltésével teheti meg:
https://heves.katasztrofavedelem.hu/34446/iranyitott-egetes
A bejelentés magánszemély esetén E-papíron (Hivatali Kapu azonosító: 723206798),
postai úton vagy személyesen; cég esetében cégkapun keresztül nyújtható be a Heves
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (3300 Eger, Klapka Gy. út 11.)
Kérem, hogy a jogszabályváltozás miatt a mellékelt tájékoztatókat helyezzék ki a lakosság
által könnyen elérhető helyre (hirdetőtábla, helyi TV, internet, stb.).
Kelt, Egerben, az elektronikus bélyegző szerinti napon.
Tisztelettel:
Mérai Péter tű. alezredes
kirendeltség-vezető
Melléklet:

1 oldal; Irányított égetés tájékoztató
2 oldal; Bejelentés külterületen végzendő irányított égetésről
Terjedelme:
1 oldal
Kapja:
Címzett (címgyűjtő szerinti települések) (melléklet) – hivatali kapu
____________________________________________________________________________________________
Cím: 3300 Eger, Vincellériskola u. 5.
Telefon: +36(36) 510-630
E-mail: eger.kvk@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: EGERKVK723206798

I.

Irányított égetés tájékoztató

Tudnivalók az égetés bejelentéséről:
 Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
 Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy
helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az alábbi helyre írásban be
kell jelenteni:
E-papíron (Hivatali Kapu azonosító: 723206798), postai úton vagy személyesen;
cég esetében cégkapun keresztül nyújtható be a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (3300 Eger, Klapka Gy. út 11.)
Az irányított égetés szabályai:
 Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén 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, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán
annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a
közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
 A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
 A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval
érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
A lábon álló növényzet, avar, tarló és egyéb növényi hulladék irányított égetés szabályai:
 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.
 A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, 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 vagy tárcsázással biztosítani.
 Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
 A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót
ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
II.






Belterületre, zártkertekre vonatkozó szabadtéri tűzmegelőzési szabályok

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.
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt
önkormányzati rendelet megengedi.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani.

