
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MOSONMAGYARÓVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tárgy: Tájékoztatás égetés aktualitásairól
Ügyintéző: Torkos Dávid tű. hadnagy
Telefon:
E-mail:

96/215-633
davidjozsef.torkos@katved.gov.hu

Mosonmagyaróvári Járás
Valamennyi Önkormányzat Polgármesterének részére!

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Mosonmagyaróvári  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  részéről  a  belterületi  és  külterületi
tüzeléssel kapcsolatos jogszabályi változások miatt az alábbi tájékoztatást adom:

Belterületi égetés: 
Az  eddig  megszokott-  önkormányzati  rendeleteken  alapuló  belterületi  égetés  rendszere
tervezetten 2020 december 31-ét követően megszűnt volna. Innentől az önkormányzatok már
saját  hatáskörben  nem  rendelkezhetnek  az  avar  és  kerti  hulladék  égetésére  vonatkozó
szabályok rendelettel történő megállapításával.
A  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendelet hatálya  alatt  a
Kormány  kiadta  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  alkalmazandó,  levegőminőséggel  összefüggő
szabályokról  szóló  549/2020.  (XII.  2.)  Korm.  rendeletet,  mely  a  január  1-jei
jogszabálymódosítást február 8-ra tűzte ki. 
A Kormány február  8-án  azonban  újabb kormányrendelettel  egy-  az  előzővel  megegyező
veszélyhelyzetet hirdetett ki (a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendelettel).  A  jogszabály  alapján  a
veszélyhelyzet megszűnéséig  továbbra is a települési  önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe  tartozik  az  avar  és  kerti  hulladék  égetésére  vonatkozó  szabályok  rendelettel
történő megállapítása. 

Külterületi égetés:
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.  Külterületen  az  ingatlan  tulajdonosa,
használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen végezhet irányított égetést.
A  külterületi  égetéssel  (más  néven  irányított  égetéssel)  kapcsolatban  –  a  korábbi
engedélyezési  eljárástól  eltérően-  2020 január 22-től már csak bejelentési  kötelezettség áll
fenn.  
Az  égetés  végzésének  időpontját,  terjedelmét,  földrajzi  koordinátákkal  vagy  helyrajzi
számmal  megadott  helyét  a  kitöltött  iratmintával  a  megkezdés  előtt  5  nappal  a  területileg
illetékes  Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak  kell bejelenteni a
gyor.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre. Papíralapú ügyintézés önkormányzatok esetében
nem engedélyezett.



Az égetés során betartandó szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014
(XII.  5.)  BM rendelet  225-228.  §  tartalmazza.  A jogszabályban foglaltak  figyelmen kívül
hagyása hatósági eljárást von maga után. 

Vágástéri hulladékégetés:
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65.
§ (1)-(2) és 66. § (1) bekezdése-, valamint az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.
1.) ÖM rendelet szabályozza. 
A fenti jogszabályokban foglaltak alapján vágástéri hulladék égetését csak az erdőgazdálkodó
– annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult.
Az írásbeli engedély egy példányát minden esetben meg kell küldeni a területileg illetékes
Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnak  a
gyor.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre (ahogy a külterületi irányított égetésnél is kell). A
tüzelés megkezdése előtt- illetve annak befejeztekor a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség híradóügyeletét is értesíteni kell a +36 96/215-633 számon. 
Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével –
tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Az égetés során betartandó szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014
(XII.  5.)  BM  rendelet  225/A.  §  tartalmazza.  A  jogszabályban  foglaltak  figyelmen  kívül
hagyása hatósági eljárást von maga után. 

Tűzgyújtási tilalom: 
Fokozott  tűzveszély  esetén  az  erdészeti  hatóság  és/vagy  az  erdőgazdálkodásért  felelős
miniszter tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely visszavonásig érvényes. Tűzgyújtási tilalom
idején  az  erdőterületeken,  fásításokban  és  az  ezektől  mért  200  méteres  körzetében  lévő
külterületi ingatlanokon tilos az égetés. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó
helyek,  a  vasút  és  közút  menti  fásítások,  de  tilos  a  parlag-  és  gazégetés  is.  Az  aktuális
tűzgyújtási tilalomról a https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/ weboldalon lehet tájékozódni.

Kelt: Mosonmagyaróvár, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
Szilágyi János tűzoltó alezredes

kirendeltségvezető

Melléklet: Irányított égetés bejelentő minta
Vágástéri hulladékégetés bejelentő minta

Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: Mosonmagyaróvár  Járás  Önkormányzatainak  Polgármesterei  (biztonságos  kézbesítési

szolgáltatás útján – Hivatali kapun)

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16. ✉
Telefon: +36 96 215633 Fax: +36 96 215633

E-mail: movar.kk@katved.gov.hu,  
Hivatali kapu azonosító: GYMSMOSKVK KRID: 512530338 https://tarhely.gov.hu

Cégkapus elérhetőség: Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség https://epapir.gov.hu



BEJELENTÉS
KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ

A) Kérelmező neve:................................................................................................................................

Kérelmező címe (levelezési), e-mail címe: ........................................................................................

B) Égetés pontos helye (település): .......................................................................................................

koordináta: ................................................... helyrajzi szám: ..........................................................

C) Az égetés tervezett időpontja:(legkorábban a bejelentéstől számított 6. napra)

................. év ............... hónap ............... nap ............. óra ............. perc, befejezése:...............................

D) Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, lábon
álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)): .....................................................................................

............................................................................................................................................................

E) Az irányított égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2): .......................................

F) Az  irányított  égetés  folyamatának  pontos  leírása,  a  tűz  tovább  terjedésének
megakadályozására tervezett intézkedések (előkészületek pl.: 3 méter széles védőszántás, égetés,
utómunkálatok):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
G) Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma:

- név: ..................................................................... telefonszám: ..............................................................

- cím:........................................................................................................................................................

H) Az alábbiak betartását vállalom, és gondoskodom a betartatásáról, az égetés során:

a) az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított
égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani,

b) az  irányított  égetés  csak  úgy  végezhető,  hogy  az  a  környezetére  tűz-  és  robbanásveszélyt  ne
jelentsen,

c) az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást –
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni,

d)  a  tarlónak /  lábon álló  növényzetnek  /  avarnak  /  egyéb növényi  hulladéknak minden oldalról
egyidejűleg történő felgyújtása tilos,

e) tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel,

f) lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni tilos

g)  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

h) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt egyéb előírásokat megismertem, azokat betartom

Mellékletek:..............................................................................................................................................

Kelt: ................................... , ............. év ...................... hó .......... nap

……………………………………



kérelmező aláírása



Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli meghatározása
(Engedély vágástéri hulladékégetéshez a 4/2008.(VIII.1.) ÖM rendelet 9.§-ában foglaltak alapján) *

1. Munka ideje,( dátum, óra ,perc/ tól-ig/ ), és…
…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
A munkacsoport vezetője:.............................................................................................................

1/a.)A munkavégzés helye: ( Erdő-, vagy szabad terület megnevezése, helyrajzi, szám,
vagy GPS koordináta)
…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. A munka leírása :
Vágástéri hulladékégetés (Égetendő rakások száma, nagysága, egymástól való távolságuk,
rakásokat felügyelő személyek száma, stb:)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Előírások (teendők) a munkavégzés előtt:
-a tüzet felügyelet nélkül hagyni még ideiglenesen sem szabad.
- közút, vasút 100 m-es távolságán belül tilos égetni.
-faállomány szélétől legalább 30 m –re megtisztított területen szabad végezni,
-a halmokat 2 m-es körben körbe kell szántani vagy ásni, vagy az égető anyagokat 2 m-es
körben teljesen el kell távolítani.
- a tüzelés megkezdése előtt közvetlenül azt a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi
Kirendletségre be kell jelenteni,( 96/ 215-633) a mobiltelefonos elérhetőségről gondoskodni
kell. A bejelentésért és a telefon készenlétben tartásáért a következő személy a felelős:

………………………………………………………
- a helyszínen a következő tűzoltóeszközöket kell készenlétben tartani:
- lapát…….. db
- ásó…………db
- vödör víz……..db
- vizeshordó……db+ ehhez való vödör …….db
- tűzoltókészülék ………..db
- egyéb eszközök vagy előírások:..........................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................

4.Előírások a tüzelés befejése után:
A tüzelést sötétedésig be kell fejezni a tüzet el kell oltani.
A tűz eloltása az alábbiak szerint történjen:

- Ha van természetes vízforrás ( tó, patak, folyó) a közelben,akkor a tűz oltását a
vödrökkel kell elvégezni.
- Ha nincs oltóvíz forrás a közelben, akkor a parázsló vastagabb kupacokat
vékonyabb rétegben el kell teríteni, és kéziszerszámokkal, csapkodással, föld
rászórásával kell eloltani. A terítésnél ügyelni kell a közelben lévő éghető
anyagok eltávolítására.

Egyéb előírások:
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

A 3. és 4. pontban szereplő előírásokért a munkacsoport vezetője a felelős.

.......................................................................................................................................................

5 .Munkavégzők neve: Aláírása
( A fentieket tudomásul vettem)

.................................................................. .......................................

.................................................................. .......................................

.................................................................. .......................................

.................................................................. .......................................

.................................................................. .......................................

.................................................................. .......................................

.................................................................. .......................................

Dátum:
…………………………..
Az engedélyező aláírása

*: Az engedélyt 2 példányban kell kitölteni, 1 példányt az engedélyt kiadó magánál tart. Tűzgyújtási
tilalom esetén a vágástéri hulladékégetés tilos !



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35840/255/2021.ált. 
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