
A 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 az alábbiakról tájékoztatom: 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a 

továbbiakban: OTSZ), tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés 

engedélyezésének szabályaira vonatkozó szabályokat. 

Az OTSZ 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik így különösen önkormányzati 

rendelet, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi 

ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

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! 

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

engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

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. 

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 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; 

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. 

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 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 2–9., 13–17., 19–20., 22–26., 31–32. és 38. 

sorában rögzített szabálytalanságok esetén – az 5. § szerinti eljárások kivételével – a 

tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. 

Tűzvédelmi szabálytalanság 

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 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák! Tegyünk közösen a tűzmegelőzésért! 

 

 


