
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  

 2015.3.5. és 2015.6.30. között hatályos szöveg

 111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai  

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2)  Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha 

tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására 

irányul. 

(3)  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 

területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen 

tartani. 

(4)  A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi 

katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban 

történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik. 

226. § (1)  Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 

legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

(2)  Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza 

a)  a kérelmező nevét és címét, 

b)  az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, 

c)  az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, 

perc), 

d)  az irányított égetés indokát, 

e)  az égetéssel érintett terület nagyságát, 

f)  az égetés folyamatának pontos leírását, 

g)  az égetést végző személyek nevét, címét, 

h)  az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, 

i)  a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és 

j)  a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott 

eszközök felsorolását. 

(3)  A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az 

engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. 

(4)  A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja 

el. 

(5)  Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az 

irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 

(6)  Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 

jelentsen. 

(7)  Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 

izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

1



227. § (1)  Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: 

a)  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, 

b)  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, 

c)  tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz 

felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

d)  a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, 

kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen 

készenlétben kell tartani. 

(2)  A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) 

bekezdés szabályait kell alkalmazni. 

228. § (1)  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. 

(2)  A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. 

(3)  A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval 

érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni. 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről  

 2015.1.1. és 2015.12.31. között hatályos szöveg

21. Jogkövetkezmények  

34. § (1)  A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és 

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység 

megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg,- ha jogszabály 

másként nem rendelkezik- levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. 

(2)  A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó 

levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 9. melléklet tartalmazza. 

(3)  A környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során 

a)  a mulasztás körülményeit, 

b)  a kötelezettségszegés súlyosságát, és 

c)  a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését veszi figyelembe. 

(4)  A környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti körülmények mérlegelésével a bírság 

összegét kötelezettségszegésenként legfeljebb 75%-kal csökkentett összegben állapíthatja meg. 

(5)  A levegőtisztaság-védelmi bírság az eljáró környezetvédelmi hatóság bevétele.
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 22. A levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljáró hatóságok  

36. § (1)  A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört – a (2)-(4) 

bekezdésben foglalt kivétellel – a felügyelőség gyakorolja. 

(2)  A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
a)  a legfeljebb 500 kW névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény 

tüzelőberendezés forrásával, 

b)  a legfeljebb 140 kW névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag 

füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával, 

c)  az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona 

fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával, 

d)  a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és 
e)  a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással 
kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon. 

(3)  A polgármester, fővárosban a főpolgármester a füstköd-riadó terv végrehajtásával 

kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon. 

A B

 18. Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély 
nélkül a nyílt téren történő égetése;

100 000 Ft

 19. Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékégetése;

500 000 Ft

 20. A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását nem akadályozza meg, 
illetve az eloltásról nem gondoskodik (10 m feletti mennyiség esetén);

500 000 Ft

 21. A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának, meggyulladásának meg nem 
akadályozása, illetve az eloltásról való nem gondoskodás (legfeljebb 10 m mennyiség esetén);

100 000 Ft

 22. Szállítással gazdasági tevékenység keretében diffúz légszennyezés okozása; 200 000 Ft

 23. Szállítással nem gazdasági tevékenység keretében diffúz légszennyezés 
okozása;

50 000 Ft

 24. A tárolt vagy leválasztott anyagok nem megfelelő kezelésével határértéken felüli 
légszennyezettség okozása;

150 000 Ft

 25. Gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó 
technológia vagy berendezés üzemeltetése;

200 000 Ft

 26. Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró 
bűzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia vagy berendezés 
üzemeltetése;

50 000 Ft
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