
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  

                     - 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”.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben foglalt 

rendelkezés alapján: „a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 

a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”. 

Fentiek alapján a belterületi ingatlanok használata során keletkezett avar és kerti hulladék 

belterületen történő égetése csak abban az esetben lehetséges, amennyiben azt a települési 

önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozta.    

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.  

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM (a továbbiakban: Rendelet) 

rendelet részletesen meghatározza az erdők védelmével kapcsolatos tűzmegelőzési 

szabályokat. A Rendelet - többek között – előírja, hogy a vágástéri és egyéb fahulladék 



égetése kizárólag a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz 

történő bejelentést követően végezhető.    

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

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

A szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a 

17/2015. Főigazgatói intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) 3/A. mellékletében 

meghatározottak szerint a szabadtéri tűzesetet követően, valamint a szabadtéri tűzesetek 

kockázati helyszínein ellenőrzéseket hajtanak végre.  Az ellenőrzések célja: az erdők és egyéb 

szabad területek tűz elleni védelme érdekében – különösen a tavaszi és nyári kiemelt 

fontosságú időszakban – a szabadtéri tűzesetek kialakulásának megelőzése, a keletkező károk 

mértékének csökkentése a szabadtéri tüzek felelőseinek szankcionálása.  

A kockázati helyszíneken az ellenőrzések – lehetőség szerint – az illetékes földhivatal, 

önkormányzat, falugazdász, erdőgazdálkodó szervezet, az illetékes kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága, földhivatal, nemzeti park igazgatósága valamely képviselőjével közösen 

kerülnek végrehajtásra. Az Intézkedés alapján az ellenőrzésekbe bevonhatóak az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesületek, valamint a polgárőrség tagjai és az önkormányzat közbiztonsági 

referense is.  

A kockázati helyszínek, szabadtéri tűzesetek helyszíneinek ellenőrzésével összefüggésben 

minden esetben megvizsgáljuk, hogy a terület a Natura 2000 hálózat része-e (az érintett 

területeket az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 

érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 

tartalmazza).  

A kockázati helyszíneken megtartott ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanság esetén az 

illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági figyelemfelhívást ad ki a szabálysértést 

elkövető részére.  

A szabadtéri tűzesetet követő helyszíni ellenőrzés során feltárt szabálytalanság esetén 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 42. sora alapján a katasztrófavédelmi kirendeltség 20.000 – 

60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki.  

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. Az Igazgatóság, 

valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek segítséget nyújtanak a települési 

önkormányzatok képviselő-testületeinek az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályokat tartalmazó rendeletek megalkotásában. Az Igazgatóság nyilvántartása szerint  

Tolna Megye 109 településéből 69 rendelkezik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó  

rendelettel.  



A betakarítási munkák tüzeinek megelőzésével kapcsolatban előadást tartottunk a Nemzeti 

Agrár Kamara szervezésében megtartott fórumon.  

Az elmúlt néhány év statisztikáját megvizsgálva látható, hogy a szabadtéri tűzesetek száma 

évről-évre csökkent. A statisztikai számok csökkenése egyenes arányban van a szabadtéri 

tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályainak szigorodásával.  

További eredmény várható a gondozatlan területek számának csökkentésével, ezen területek  

karbantartásának szorgalmazásával. A szabadtéri tűzesetek számának csökkenését 

nagymértékben előmozdítaná az is, ha minden települési önkormányzat képviselő-testülete  

rendelettel szabályozná az adott településen az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályokat.      

 

 

 

 

 


