
A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 

Változott a szabályozás! 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), 

hatályát vesztette 2015. március 5-től az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet követelményeit kell betartani.  

(A tűzvédelmi szabályozás, közte a használati szabályok gyökeresen átalakításra kerültek.)  

Belterületi tűzgyújtás 

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló 

növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során 

keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”  

Összefoglalva: Ott lehet égetni belterületen, ahol van erre vonatkozó önkormányzati rendelet 

(természetesen csak az abban foglaltak betartásával). Ahol nincs ilyen rendelet ott nem lehet. 

Az OTSZ 225. § (2) bekezdése szerint „Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a 

katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének 

megakadályozására, szabályozására irányul.” 

Az OTSZ 225. § (3) bekezdése szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan 

tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő 

száraz növényzettől mentesen tartani.” 

Az OTSZ 225. § (4) bekezdése szerint „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.” 

Kapcsolódó jogszabályok 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.) 

27.§ (2) bekezdése szerint „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő 

jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező 

papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő 

égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár 

kivételével - bármilyen okból kigyullad.” 

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi 

szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint „A települési önkormányzat 

képviselőtestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályokat.  

 

 



A kerti égetés írott és íratlan szabályai 

- kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés és kerti sütés, grillezés, 

- a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol környezetére tűz- és 

életveszélyt nem jelent, 

- a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, 

- a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 

tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható, 

- az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni, 

- az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, 

illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot, 

- az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben, vagy süllyesztett vashordóban kell 

elégetni a nehezebb tűzterjedés megakadályozása érdekében, 

- a sütési hely megválasztásnál számolni kell a kedvezőtlenül változó széliránnyal, tovább 

tekintettel kell lenni arra, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát 

jelentősen befolyásolja, illetve a felröppenő nagy távolságra elszálló izzó zsarátnokokra, 

- a gyerekeket ki kell oktatni a tűz veszélyeire, 

- a szabadtéri főzéshez, sütéshez, grillezéshez használt eszközök mindig stabilan kerüljenek 

megtelepítésre, 

- az égetés, sütés befejeztével a tüzet el kell eloltani, úgy hogy a tűz ne gyulladjon vissza, meg 

kell győződni arról, hogy nem maradt izzó, parázsló anyag, mert az tűzveszélyt jelent, 

- az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra 

történő téves jelzés elkerülése érdekében, 

Minden esetben TILOS a tüzet őrizetlenül hagyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Külterületi égetés 

    Növényegészség-ügyi okból 

A 306/2010. Korm. r. 27. § (3) bekezdése alapján a „lábon álló növényzet, tarló és 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.” 

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/1998. Korm. r.) 7. § (4) bekezdése értelmében 

„Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen 

az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt 

végezhető.” 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 48. §-a alapján a 

növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és 

felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv fertőtlenítést, megsemmisítést rendelhet el, amelynek érdekében 

meghatározott szerek, eszközök, illetve eljárások alkalmazását előírhatja vagy betilthatja. 

   Természeti területen – gyep, nád  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdésének b) 

pontja szerint „Természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges „a gyep, valamint a nád és 

más vízi növényzet égetéséhez.” 

   Erdőben és 200 m-es körzetében  

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz-méteres körzetében való tűzgyújtást és annak 

kivételeit szabályozza. 

Az Etv. 65. § (1) bekezdése alapján „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.” 

    A kivételek: 

- vágástéri hulladék égetése az erdőgazdálkodó által, 

- erre a célra kijelölt és tűzvédelmi szempontból megfelelő kijelölt tűzrakó helyen kialakított, 

- mészégető és faszénégető helyen. 

Az Etv. 67. § (1) bekezdése alapján fokozott tűzveszély esetén az erdő határától számított kétszáz 

méteren belüli területre a miniszter - átmeneti időre - általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. 

Az Etv 65. § (5) bekezdése alapján „Tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres 

körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában.” 

Tehát a tűzgyújtási tilalom elrendelése a kivételekre is vonatkozik! 



Az OTSZ szabályozása 

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. 

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 

A Kérelem illetékköteles. 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 kell 

megfizetni. 

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

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

(továbbiakban: Korm . Rendelet) alapján több esetben is bírságot kell kiszabni vagy szabható ki. 

   A Korm. Rendelet  1. melléklete alapján: 

   Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 Ft. - 1 000 000 Ft. (Kötelezően 

kiszabandó) 

   Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság 

beavatkozása is szükséges 200 000 Ft. - 3 000 000 Ft. ( Kötelezően Kiszabandó) 

Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a 

tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén20 000 Ft. -60 000 ft. 

A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség 

elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60 000 Ft. - 200 000 Ft. 

 


