
 
 

 

 
Az erdők tűzvédelmével és a tűzrakóhelyek használatával 

kapcsolatos tudnivalók 
 
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és 
tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek 
megelőzésére.  
A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar is jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, 
különösen erős szél esetén. A tűz keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság, vagy 
szándékosság. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek 
megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást. 

A szabadtéri tűzgyújtást minden esetben jogszabályban rögzített előírások és ideiglenes 
rendeletek szabályozzák, a tűzgyújtás aranyszabályai azonban állandóak: csak akkora lángot 
élesszünk, amekkorát el is tudunk oltani.  

A lángokat egy pillanatra se hagyjuk felügyelet nélkül, és még a tűzgyújtás előtt 
gondoskodjunk azokról az eszközökről és oltóanyagokról, amelyekkel a tüzet később 
elfojthatjuk. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, 
vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat. 

Különösen fontos, hogy ne csak a lángokra, de a parázsló részekre is figyeljünk, a hirtelen 
feltámadó szél ugyanis könnyedén felkaphatja a parazsakat, amely a tűztől akár több tíz 
méterre is újabb lángokat okozhat, így kedvezve a tűz gyors továbbterjedésének. 

Tájékozódjunk a várható időjárásról! 
 
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos 
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. A levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése értelmében lábon álló növényzet, 
tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.  
 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szintén 
általános tilalmat határozott meg a szabadtéri égetés vonatkozásában. A tiltás alól kizárólag 
más jogszabály eltérő rendelkezése esetén lehet eltérni (pl.: önkormányzati rendelet, vágástéri 
hulladék égetése, növény egészségügyi okok, stb.). 
 
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati 
rendelet megengedi. Amennyiben külterületen jogszabály megengedi a szabadtéri tűzgyújtást, 
azt előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). A külterületi 
ingatlanokon végrehajtott 1-2 m2-en történő égetés – amennyiben jogszabály megengedi – 
nem minősül irányított égetésnek, így külön engedélyeztetni sem kell. Továbbra is 
megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.  
 
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt 
egyébként más jogszabály megengedi. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az OTSZ 
tartalmazza. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után. 
 
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles 
időjárás megfelelő feltételeket teremt kialakulásukhoz, továbbterjedésükhöz. Erdőtűz-
veszélyes időszakban a földművelésügyi miniszter (országos szinten), illetve az erdészeti 
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hatóság (területi szinten) tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. Tűzgyújtási tilalom esetén az 
erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, valamint az erdőterületek határától 
számított kétszáz méteren belül tilos tüzet rakni. 
 
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM 
OKF, vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).  
 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek 
meg: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39  
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32 


