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Szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos tájékoztató!
A szabadtéri tüzek elleni védekezés, a mezőgazdasági munkálatok és azzal párosuló tarló,
aljnövényzet (száraz fű, avar) égetésével, valamint a tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a
mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatban:
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri
tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.
Az OTSZ 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.
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:
1. Az engedélyezés tárgya
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése
értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni – avar, tarló, gyep, nád, növényi
hulladék égetése -, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel
engedélyeztetni kell.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék)
égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről
szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) –
és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket
kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
2. Az eljárás menete
Az irányított égetést engedélyeztetni kell a csatolt formanyomtatványon. Egy kérelmen egy darab
10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért
fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként meg kell fizetni.
A kérelemben meg kell határozni az égetés pontos időpontját, illetve egy pótnap megjelölése
szükséges arra az esetre, ha a tervezett égetés nem tud megvalósulni.
A külterületi irányított égetés végzésére vonatkozó hatósági engedély beszerzése érdekében a
tervezett időpont előtt legalább tíz nappal, az illetékes tűzvédelmi hatóságnál kell a kérelmet
benyújtani, amelyet öt munkanapon belül elbírálnak és engedélyeznek a feltételek megléte esetén.

A katasztrófavédelmi kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban
– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem
pótol.
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető.
II. Belterületi szabadtéri égetés
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve,
ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt
rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott
napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági
eljárást.
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi
bírságot von maga után!
Amennyiben a hatóság vizsgálata során hiányosságot észlel a földterület használójával, vagy
tulajdonlásával szemben hatósági eljárást kezdeményezhet. A vizsgálat kiterjed nemcsak a tűz
keletkezésével érintett, hanem a vele szomszédos műveletlen, a tűz terjedését elősegítő területekre
is. A hatóság a gondatlan tűzokozóval szemben tűzvédelmi bírság kiszabására kötelezett, melynek
legkisebb mértéke a tűzoltói beavatkozás függvényében, beavatkozás nélkül százezer forint, tűzoltói
beavatkozás esetében kettő-százezer forint.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk
megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám,
és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Belterületen az égetés helyét úgy kell megválasztani, hogy a környező épületektől megfelelő
távolság legyen, környezetében éghető anyagok elszáradt növényi részek ne legyenek.
Az elmúlt időszakban, több esetben a tűzgyújtás veszélybe sodorta mások anyagi javait, ezekben az
esetekben hatósági eljárás indult. Az eljárások során minden esetben vizsgáljuk, hogy a tulajdonos,
vagy a földhasználó a tűz megelőzése és továbbterjedése érdekében az érintett földterületen
betartotta-e a művelési ágazatnak megfelelő követelményeket.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:
 Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott
esetekben és feltételekkel megengedik;
 Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati
rendelet megengedi;
 Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló
növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
szabadtéri égetését;
 Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó
felügyelete mellett;
 Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi;

Melléklet:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
szerint:
5. § (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a
hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a
tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a
mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös
önkormányzati hivatalnak).
(2) A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek
rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.
(3) A rendőrség, a mentőszolgálat, a polgármesteri hivatal (körjegyzőség), a hozzá beérkezett
tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani a jelzésfogadónak.
(4) A telefonon történő tűzjelzés lehetőségét minden településről a jelzésfogadó részére biztosítani
kell. A tűzjelzés telefonon történő fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a
jelzésfogadó fenntartóját terhelik.
(5) Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő
állomást kell üzemben tartani.
(6) A jelzésfogadó helyén távbeszélő és más, attól független hírközlő berendezést kell üzemeltetni.
A tűz és káreset jelzésének fogadására összevont ügyelet is létesíthető.
(7) A tűzjelzés és az automatikus tűzátjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.
Az automatikus tűzátjelzés fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a
jelzésfogadó fenntartóját, a tűzátjelzéshez szükséges berendezés és átviteli út kialakításával,
valamint fenntartásával kapcsolatos költségek a felügyelt létesítmény tulajdonosát terhelik.
18. § (3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek
biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint:
5. § (4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását
rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerint:
64. § Az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó
köteles gondoskodni.
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.

(3) Az erdőgazdálkodó a parkerdő területén turisztikai célból és tűzvédelmi szempontból állandó és
biztonságos tűzrakó helyet köteles kialakítani. A kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi
rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni.
(4) Az erdőgazdálkodó az erdőben létesített mészégetőt, illetve faszénégetőt az erdészeti és a
tűzvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni.
(5) Tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi
ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában.
(6) Tilos az erdőben közvetlenül vagy közvetve tüzet okozó tárgyak elhelyezése.
66. § (1) A tűz őrzéséről, valamint annak – a helyszínről való távozás előtti – biztonságos eloltásáról
a tűzgyújtásra jogosult köteles gondoskodni.
(2) Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a
tűzoltóságot, az erdészeti hatóságot vagy az erdőgazdálkodót haladéktalanul tájékoztatni.
67. § (1) Fokozott tűzveszély esetén a miniszter határozatban – a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszterrel való egyeztetés mellett – az ország egészére vagy meghatározott területén lévő
erdőre, valamint az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre –
általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról
szóló határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint
két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése
időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
(2) Megye vagy település területére kiterjedő fokozott tűzveszély esetén – indokolt esetben,
átmeneti időre – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság egyetértésével vagy javaslatára az erdészeti hatóság is rendelhet el tűzgyújtási
tilalmat. A tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a
miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a közszolgálati
televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja
minősül.
(3) A tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak feloldásáig az erdészeti hatóság az erdőbe való
belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja.
(4) A tűzgyújtási és látogatási tilalom elrendelése a tűz időjárási index értékéhez köthető.
Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet szerint:
9. § (1) Védett természeti területen lévő erdőben - a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
(2) Vágástéri hulladékot az erdőben az Evt.-ben foglaltakon túl csak abban az esetben lehet
égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy az
nem gazdaságos.
(3) Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a vágástéren történő vágástéri
hulladékégetést.
(4) A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi
katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű

tűzveszélyes tevékenység.
(5) Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára
vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes időben. Az égetés
helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.
(6) Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30
méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő
sávot alakítottak ki.
(7) Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő
mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.
(8) Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta
tisztántartására ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz olyan
folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének
csökkentése a területen.
(9) Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg
illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett területet
bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához rendelkezésre
álló saját eszközeinek listáját részére átadni.
(10) Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező
személy végezheti.
(11) Védett természeti területen ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó
jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint:
21. § (1) Természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:
a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához;
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.
(4) A körzeti vadgazdálkodási terv természeti területet érintő részének kiadásához a miniszter
egyetértése szükséges.
(5) A kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékekre és természeti területekre - a
6-21. §-ban foglaltakon túl - külön rendelkezések vonatkoznak.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített
mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1.
mellékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített
szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása
kötelező.

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet1. melléklete

Tűzvédelmi
bírság legkisebb
mértéke /Ft/

Tűzvédelmi
bírság
legnagyobb
mértéke /Ft/

1.1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

100 000

1.000 000

2.2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is
szükséges

200 000

3.000 000

3.3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz
vagy robbanásveszélyt idéztek elő

100 000

1.000 000

40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi
szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi
szabványok előírásainak megszegése esetén

20.000

60.000

42. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt
hasznosítási,
vagy
mellékhasznosítási
kötelezettség
elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik

60.000

200.000

Tűzvédelmi szabálytalanság

