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Tájékoztató a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében 
 
Felhívjuk a lakosság, a gazdálkodók és a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a tavaszi 
időjárás közeledtével megnő a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. 
Az elmúlt években a kialakult szabadtéri tüzek sok esetben veszélyeztettek lakóingatlanokat, 
haszonnövényeket, anyagi javakat. A tűzesetek felszámolása jelentős terhet rótt a 
katasztrófavédelem tűzoltó egységeire, az itt lekötött egységek más, akár emberéletet 
veszélyeztető káresetnél nem vethetők be. Belátható, hogy a szabadtéri tüzek megelőzése 
mindannyiunk közös érdeke. 
 
A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében kérünk minden földtulajdonost, hogy földterületét 
tartsa tiszta rendezett, száraz, elburjánzott növényzettől mentes állapotban. Ezzel jelentősen 
csökkentheti a tűz kialakulásának lehetőségét, és egyben eleget tesz a termőföld védelméről 
szóló törvény előírásainak. Aki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, 
vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem 
gondoskodik 60.000- 200.000,- Ft tűzvédelmi bírsággal sújtható. 
 
A szabadtéri tüzek kialakulásának jelentős forrása a növényi hulladék szabadtéri égetése. A 
környezet védelméről, és a levegő védelméről szóló jogszabályok általános esetben tiltják a 
növényi hulladék szabadtéri égetését. Ez alól jogszabály adhat eltérést. Ilyen eset lehet a 
vágástéri hulladék égetése, vagy a természetvédelmi területen növény egészségügyi okból 
történő égetés. Települések belterületén a növényi hulladékok égetését önkormányzati 
rendelet szabályozza. Égetni kizárólag ebben a rendeletben meghatározott módon, helyen, és 
időszakban szabad. 
Az mező- és erdőgazdálkodási területeken tervezett tarló-, nád-, gyep- égetés helyét, 
időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi 
hatóságnak írásban be kell jelenteni. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A 
szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély 
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Szabadban a tüzelés, a 
tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
Aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, azt a hatályos jogszabályok alapján 
tűzvédelmi bírsággal KELL súlytani. A bírság mértéke 100.000- 1.000.000,- Ft, ha a tűz 
eloltásához a tűzoltóság közreműködésére nem volt szükség, 200.000- 3.000.000,- Ft ha a tűz 
oltásában a tűzoltóság részt vett. 
 
A tájékoztatóban közölt előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: 

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 
 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 
 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 
 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet  
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