
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben 

egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A 

veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed 

a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát 

emberek okozzák. 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) részletesen tartalmazza.  

Tolna Megye illetékességi területén a 2016. évben összesen 79 szabadtéri tűzesethez vonultak 

a beavatkozó egységeink.  

Ezen események az alábbi kategóriákba tartoztak:  

                     - Hulladék égetés 

                     - Erdő, vegetáció tüze 

                     - Aratási, betakarítási munkákkal kapcsolatban keletkezett tüzek 

                     - Irányított égetés  

                     - A belterületi ingatlanok használata során keletkezett (növényi) hulladék égetése 

Az OTSZ alapján különbséget kell tennünk a belterületi ingatlanok használata során 

keletkezett (növényi) hulladék szabadtéri égetése, valamint a külterületen végzett irányított 

égetés között.  

Az OTSZ-ben foglaltak szerint: „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló 

növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata 

során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.  

Az OTSZ rendelkezése szerint: „külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a 

tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést 

végezhet”.  Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemben az OTSZ-ben meghatározott 

tartalmi elemeket kell szerepeltetni. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját 

megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.  Az elbírálás öt 

munkanapon belül történik meg. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és 

ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy 

végezhető, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen. Befejezése után a helyszínt gondosan 

át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni. 

Az aratási, mezőgazdasági betakarítási munkákkal kapcsolatban keletkezett tüzek 

megelőzésére vonatkozó tűzvédelmi szabályokat szintén részletesen tartalmazza az OTSZ. 

Ebben a témában az elmúlt években több alkalommal tartottunk az aratási munkálatokat 

megelőzően konferenciát, illetve vettünk részt más által szervezett fórumon előadóként.    

A szabadtéri tüzek megelőzésére vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, 

használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani.  

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) honlapján - 

folyamatosan frissített - tájékoztatóban hívja fel a lakosság figyelmét a szabadtéri tüzek 

megelőzésével kapcsolatos jogszabályokban foglalt kötelezettségeikre.  


