
 

A szabadtéri tüzek megelőzésével,  

a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók 

 

 

Az elmúlt hetek csapadékmentes időjárása és a nagy szárazság miatt megszaporodott a 

szabadtéri tüzesetek száma Pest megyében. Csak az elmúlt napokban több 10 hektárnyi 

terület vált a lángok martalékává. A veszélyt egyrészről a száraz növényzet és avar jelenti, 

amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi 

gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák. 

 

 

Szabadtéri égetésre vonatkozó szabályok 

 

I.) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) 

bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanok területén 

szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – 

megengedi. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a COVID-19-es járvány miatt több 

Önkormányzat módosította a helyi rendeletét és megtiltotta az eddig engedélyezett növényi 

hulladék szabadtéri égetését, ezért a tervezett égetés előtt mindenképpen tájékozódjanak a 

helyi előírásokról! 

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy 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. 

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a 

tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 

foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000,- Ft. 

 

II.) Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra a szabadtéri égetés szabályai nem 

vonatkoznak, de ezt a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak betartása mellett lehet 

végezni, az alábbi alapvető szabályok betartásával: 

1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. 

2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. 

3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám. 

4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a 

szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni. 

5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének. 

6. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa. 

7. Erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen gyújtsunk tüzet. Tűzgyújtási tilalom időszakában 

még a kijelölt tűzrakóhelyeken is TILOS a tűz gyújtás! 
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III.) Külterületen növényi hulladék égetése csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály 

kifejezetten megengedi. Az olyan füstfejlődéssel, vagy lánggal járó tevékenységet (pl.: tarló, lábon 

álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést), amely összetéveszthető egy valós 

tűzesettel, azt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (Pest megye 

vonatkozásában a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak; levelezési cím: 1149 Budapest, 

Mogyoródi út 43.; e-mail: pest.mki@katved.gov.hu) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell 

jelenteni, ahol a bejelentést – abban az esetben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, akkor – 

tudomásul veszik, más esetekben elutasítják.  

Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz 

gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.  

Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű 

tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, 

illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni. 

 

IV.) Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ország egész területén visszavonásig 

tűzgyújtási tilalom van érvényben!  

Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban 

és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tűzgyújtási tilalom időszakában 

külterületen növényi hulladék égetése nem végezhető! Kérjük a kirándulókat, közlekedőket, 

hogy sehol ne dobjanak el cigaretta csikket, használják a hamutartót. Az eloltottnak vélt 

cigaretta csikkek apró égő zsarátnokai sok erdő és gabonatábla pusztulásáért felelősek.  

 

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom 

alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása! 

 

Az aktuális tűzgyújtási tilalommal, az erdőtüzekkel és a tűzgyújtási szabályokkal kapcsolatos 

további információkért keresse fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

(www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu). 

 

 

Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk zöld területei válhatnak 

fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá. Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több 

napos, hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg. 
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