Tűzgyújtás tűzrakóhelyeken, a bográcsozás, avar és kerti hulladék,
külterületi irányított égetésének szabályai
Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken (kijelölt tűzrakó helyek jól
felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek) gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok
betartása mellett:
•
•

•

•

a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől,
faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem hűlt parazsat, hamut
sem (Csak akkora tüzet gyújtsanak, amekkorát folyamatosan felügyeletük alatt
tudnak tartani.);
előre tájékozódjunk a várható időjárásról, amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani:
gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag,
eszköz (pl. víz, homok, lapát); ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul
értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es vagy a 105-ös segélyhívón
az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról,
hogy tényleg elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz
alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. (2009. évi XXXVII. Törvény 65. §
(7) bekezdése alapján.)
Erdőben tűz gyújtására és fenntartására – az erre a célra kijelölt helyek kivételével – csak az
erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő
személy jogosult.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős
miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az
erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő
külterületi ingatlanokon.
Fásítításnak minősül az erdei fafaj/ok/ból álló
•
•
•
•

egyes fa,
vonalas kiterjedésű, fával fedett terület, ahol a keskenyebb oldalon a szélső fák
tőtávolsága nem nagyobb 20 m-nél (fasor),
5000 m2-nél kisebb, legalább 50%-ban fával fedett területen lévő fák összessége
(facsoport),
olyan – legelő művelési ágban nyilvántartott - földrészlet, amelyet a fák
koronavetülete legfeljebb 30 % - ban fed (fás legelő).

Erdő: A törvény szerint erdő /2009. évi XXXVII. törvény Az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról/, ha az alábbiak közül bármelyik feltétel teljesül:
a) az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület,
b) erdei fafajokból álló faállomány, melynek
•

•

-a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább 20 méter széles,
legalább 5000 négyzetméter, átlagmagassága 2 méternél magasabb, a talajt legalább
50% mértékben fedi
- a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább 20 méter széles,
legalább 5000 négyzetméter, átlagmagassága 2 méternél magasabb, a talajt legalább
30% mértékben fedi és legfontosabb szerepe a talaj védelme

Erdőnek kell tekinteni a földművelésügyi miniszter által rendeletben meghatározott fajú fás
növényekből és a társult élőlényekből kialakult életközösséget, annak talajával együtt,
függetlenül attól, hogy a faállomány vagy az életközösség valamelyik más eleme átmenetileg
hiányzik.
A tűzgyújtási tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és
közút menti fásításokra, beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez
kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz
keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem
javasolt az égetés, tűzgyújtás.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az
erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától
függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, a tűzgyújtási
tilalomról szóló határozatot és térképet az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon
közzéteszik. A BM OKF honlapján a térkép itt érhető el:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető
szakmai honlapok tájékoztatnak. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!
Az említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem
tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök
használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett
történhet. Ezek röviden a következők:
•
•
•
•

nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok –
készenlétben tartásáról;
az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy
valóban kialudt.
A gázpalackot használó fogyasztó köteles gondoskodni a gázpalackhoz csatlakoztatott
nyomáscsökkentő és tömlő karbantartásáról, javításáról.

Ingatlan tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos
személyétől eltér, akkor – birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlan.
A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye,
ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.
eldobni ≤ 1 másodperc;

eloltani ≥ 100 óra;

helyreállítani ≥ 100 év

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:
•
•
•
•

•

Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter vastag
földtakarást, máskülönben a szélben visszagyullad!
Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó darabokat
(zsarátnokokat) tovább vinni („röptűz” veszélye)! Kedvező körülmények között 3-5
méter másodpercenként a tűz továbbterjedésének sebessége.
Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!

•
•

Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
Az égetésre - a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében –
száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben
kerülhet sor.

Tűzgyújtási tilalom érvényessége:
Megye
Fejér

Tilalom kezdete
2018.

Tilalom vége
Visszavonásig

Kiegészítő információ

Avar és kerti hulladék égetése:
Avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi eredetű hulladék.
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az
önkormányzat – belterületen - helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az
égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi
önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete,
akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. Továbbá tilos égetni a füstköd - riadó
alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt. Az égetés 18. életévét betöltött,
cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett a tűzvédelmi szabályok betartásával
végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem
okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyezteti, a tüzelőanyag az emberi
egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmaz. Az égetendő avar és
növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve
veszélyes hulladékot. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. Az égetés
befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást izzást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan
tulajdonosa, használója (kezelője, haszonbérlője) köteles a területet éghető hulladéktól és
további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés
végzésére vonatkozó kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell
nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Honlapunkról is letölthető a kérelem
formanyomtatványa.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos
Tűzmegelőzési Bizottság
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•
•
•
•

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
önkormányzati rendeletek
A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet / 8. fejezet a Tűzvédelmi hatósági feladatok az erdőtüzek
megelőzésére

17. § (1) Az erdő fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrizheti a
külön jogszabály alapján elkészítendő egyszerűsített védelmi terv meglétét.
(2) A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzgyújtási tilalom időszaka
alatt rendszeresen ellenőrzi az ezen időszakra vonatkozó szabályok betartását. /

