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2020. július 15-én új gépjárművek 

átadása:

-21 db erdőtüzes pick-up,

-3 db cserélhető felépítményes többcélú jármű,

-2 db üzemanyag-szállító jármű

-29 db logisztikai, vezetési irányítási gépjármű

-8 db duplakabinos terepjáró

HTP

ÖTE

Forrás: BM OKF



EU Polgári Védelmi Komplex Modul - „földi erdőtűz oltás járművekkel”: szerátadás öt 

önkéntes tűzoltó egyesület részére (2020. május 7.)



Elvégzett feladatok:

Agromash Expo

2020. január 21-26.

Budapest 

(47.000 látogató)

FeHoVa

2020. február 13-16.

Budapest

(50.000 látogató)



 2021. január 1-től változik az avar és kerti (növényi) hulladék égetés szabályozási

háttere.

Oka:

 az önkormányzati rendeletek nem egységesek,

 tartalmukra nem vonatkozik jogszabályi előírás,

 nincs előírás, hogy fokozottan tűzveszélyes időszakban mi az elvárt magatartás,

 a települések 91,33%-a (2888 település) rendelkezik szabályozóval.

 Enyhültek az irányított égetés szabályai elegendő azt az OTSZ szerint

bejelenteni az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek.

§

Jogszabályváltozások

Forrás: BM OKF Tűzvédelmi Főosztály képtár



Ellenőrzések erdő és más vegetáció területén 

2020. június 1. és augusztus 31. között erdő és vegetáció területén 403 alkalommal

tartottak tűvédelmi hatósági ellenőrzést a kirendeltségek, amelyből 155 alkalommal

tűzeset utáni ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzések 46 %-át a HTP-k állománya végezte,

melyek közül 12 ellenőrzést a katasztrófavédelmi megbízott és a parancsnok-helyettes,

173 ellenőrzést pedig a készenléti állomány hajtott végre.

2019 nyarán 465 hatósági ellenőrzés történt erdő és vegetáció területén.



Mezőgazdasági járművek műszaki ellenőrzése és aratási tevékenység ellenőrzése

2019 nyarán 548 műszaki ellenőrzést és 727 aratási tevékenység ellenőrzést folytatta le a tűzvédelmi hatóság.

A pandémiás helyzetre tekintettel 2020 nyarán a betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági

járművet érintő műszaki ellenőrzéseken a kirendeltségek a járványhelyzetre tekintettel csak konkrét megkeresésre,

279 esetben vettek részt.



2020-ban országos tűzgyújtási 

tilalom:

2020. április 10. - május 25.

2021-ben még nem volt.

Fokozottan tűzveszélyes időszak
(Tűzgyújtási tilalom)

Fokozottan tűzveszélyes időszakok 2020. január 1-augusztus 31. között 

Időtartam Megye 
Összesen 

(nap) 

2020.04.03.-2020.05.29. 6 57 

2020.04.10.-2020.05.25. 20 46 

2020.08.01.-2020.08.05. 3 5 

 Összesen: 108 nap 

 
A vizsgált időszakban augusztus hónapban 3

megyében, 5 napon át volt érvényben fokozottan

tűzveszélyes időszak: Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád

és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben.



Szabadtéren keletkezett tűzesetek
(I.-VI. hó)



Szabadtéren keletkezett tűzesetek
(I.-VI. hó)



Szabadtéren keletkezett tűzesetek
(I.-VI. hó)
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A rövidtávú előrejelzés szerint magas, nagyon magas, és egyes 

területeken extrém magas lehet a szabad területeken keletkező 

tüzek kockázata.

Forrás: https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis_current_situation/

(2021.06.14.)

Magyarország
Rövidtávú előrejelzés

https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis_current_situation/


Az átlaghőmérséklet 

0,5-1 C˚-al magasabb 

lesz az előző évek 

átlagához viszonyítva

Magyarország
Hosszú távú előrejelzés

Forrás: https://effis.jrc.ec.europa.eu/applications/seasonal-forecast

(2021.06.14.)

https://effis.jrc.ec.europa.eu/applications/seasonal-forecast


Tűzesetek statisztikái

A tűzesetek száma 30%-al az elmúlt 6 év átlaga alatt maradt.
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Szabadtéri tűzesetek 

(06.01. - 08.31.)

Átlag: 2112



A szabadtéri tűzesetek számát a napi hőmérséklet adataival egy diagramra vetítve látható, hogy azokon a 

napokon, amikor az átlagnál magasabb volt a hőmérséklet, kiugróan magas a tűzesetek száma is.

Az évszak középhőmérséklete 21,04  C volt, ami +0,8 °C-kal haladta meg az 1981–2010-es átlagot.



A vizsgált időszakban 8 megyében átlag feletti esetszámok voltak.



A 2014-2020 közötti adatokat összesítve és évenként vizsgálva megállapítható, 

hogy a 8 megye közül 4 megyében az átlagnál több esemény történt.



A vizsgált időszakban a leégett terület nagysága az elmúlt 6 évet tekintve 

idén volt a legkisebb, kevesebb, mint 0,5 ha.



Az erdő, vegetáció területén történt esetek száma az előző évhez képest nagy 

mértékben (44%-al) csökkent, és a 7 éves átlag alatt maradt 61 %-kal.



A mezőgazdasági művelésű területeken történt káresemények száma is

37 %-kal az átlag alatt maradt, az elmúlt hét évben a legkisebb 

esetszám 2020-ban volt.



Mezőgazdasági művelésű szabad területek közül

a tarlón keletkezik a legtöbb tűzeset. A mezőgazdasági tűzesetek száma 

2019-hez képest 7%-kal csökkent, 37 %-kal a 7 éves átlag alatt maradt.



2020 nyarán a lábon álló gabonával kapcsolatos esetek száma, 2019 nyarához 

képest kis mértékben nőtt, azonban így is 39%-al az átlag alatt maradt, és ez a 

szám az elmúlt 7 év második legkisebb esemény száma.



A tarlótüzek száma 41 %-kal a 7 éves átlag alatt maradt, a 2019-es év 

ugyanezen időszakához képest 16%-al csökkent.



A kazaltüzek száma 20%-al az átlag alatt maradt.



A mezőgazdasági tűzesetek száma nincs szoros összefüggésben a napi 

hőmérséklettel. Egyértelműen látszik, hogy az aratási szezon alakítja a tűzestek 

számát, és csakúgy, mint a mezőgazdasági munkagép tüzek esetében, itt is a július 

a legkritikusabb időszak.



2020-ban összesen 57 db mezőgazdasági munkagép gyulladt ki, amely szám 

megegyezik az előző év esetszámaival, a 7 éves átlagnál pedig 19 %-kal kevesebb.



Mezőgazdasági munkagépek tűzeseteinek számát a napi hőmérséklet adataival egy diagramra vetítve 

látható, hogy az aratási munkálatok számának növekedésével a tűzesetek száma is megnövekedett.



A kombájntüzek tekintetében 2019. 

nyarához képest 9 esettel emelkedett 

a bekövetkezett káresemények 

száma, de még így is az átlag alatt 

maradt. 

A bálázótüzek száma az elmúlt hat 

év tekintetében 2020 nyarán volt a 

legalacsonyabb. 



A traktortüzek száma 2020 nyarán 

kis mértékben meghaladta a 7 éves 

átlagot, 2019 nyarához képest 

kettővel több káresemény történt. 

A pótkocsitüzek száma idén nyáron 

az átlag alatt maradt.



Szeptember és október a terményszárító tüzek „szezonja”.

2014-ben történt a legtöbb eset, 2020. október 14-ig összesen 5 

terményszárítóval kapcsolatos tűzeset történt (ebből 3 október hónapban).



• A szabadtéri tűzesetek riasztási fokozata 99,1 %-ban I-es vagy I-es kiemelt,

különleges szerként jellemzően vízszállító gépjármű vonul az eseményekhez,

• 2020-ban, a vizsgált időszakban nem volt IV-V riasztási fokozatú tűzeset erdő

és vegetáció területén,

• tárgyi időszakot megelőzően 2020. április 20-án a Pest megyei Budaörs területén

volt egy V-ös kiemelt riasztási fokozatú erdő és vegetáció területet érintő tűzeset.

2016 2017 2018 2019 2020

I. 1261 2437 1610 1515 1326

I. Kiemelt 175 419 186 364 156

II. 3 2 1

II. Kiemelt 12 51 13 16 11

III. 23

III. Kiemelt 1 23 2 2

IV.

IV. Kiemelt 3

V.

V. Kiemelt 1 1

Összesen: 1452 2959 1809 1898 1496



További feladatok:

1. A tűzmegelőzési tájékoztatási tevékenység folytatása.

2. Megjelenés az agráriummal összefüggő rendezvényeken.

3. A mezőgazdasági munkákkal kapcsolatos tűzesetek vizsgálatának

folytatása, a tapasztalatok felhasználása a megelőzés és a beavatkozás

területén.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


