
 
A szabadtéri tüzek megelőzésével,  

a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók 
 
 
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. Másrészről kockázatot 
jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák. 
 
 
I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 
 
1. Az engedélyezés tárgya 

Minden külterületen végzett szabadtéri égetést (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék 
égetést) az első fokú tűzvédelmi hatósággal, a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel 
engedélyeztetni kell. 

Kivétel: 
Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – 
mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az 
erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, 
ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni. 
A szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar 
és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-
ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és 
ellenőrzött tűz kivételével. 
 
2. Az eljárás menete 

Az irányított égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljárás, így illeték köteles; az első fokú 
eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Egy kérelmen egy darab 10 
hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be (egy égetési nap és egy égetési pótnap 
meghatározásával). A kérelmet a tervezett égetési időpont előtt legalább 10 nappal kell benyújtani az 
engedélyezési eljárást lefolytató területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre. 

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető. 
 
 
II. Belterületi szabadtéri égetés 
 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése 
értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen 
önkormányzati rendelet – megengedi. 

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. 

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik 
panasz, bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést folytat le. Ha a helyszínen lévő 
tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet 
nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania 
az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz 
eloltására. Ebben az esetben helyszíni bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél 
azt a helyszínen elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség 
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hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a 
belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a 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. 

 
Az ingatlanon tartott kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irányított égetés, ill. belterületi 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. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet. 
7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa. 

 
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 
oldalait (www.erdotuz.hu). 
 
 
 
 
 
 Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 2030 Érd, Fehérvári út 79/A. 
 Tel.: +36-23-524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu 
 
 


