
Szabadtéri tűzgyújtás szabályai 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 

OTSZ), tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra és végrehajtásának feltételeire vonatkozó 

tűzmegelőzési szabályokat. Az OTSZ 225. § (1) bekezdése meghatározza, hogy: „Ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 

összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata 

során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. 

AZ OTSZ 225/A. §-a előírásainak megfelelően: 

„(1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 

esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 

 (2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 

jelentsen. 

 (3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – 

vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.” 

Az égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályokat, tűzvédelmi intézkedéseket az OTSZ 

227 – 228. §-ai tartalmazzák: 

„227. § (1) Jogszabály által engedélyezett égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint 

végezhető: 

 a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a 

tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló 

gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, 

 b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter 

szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban 

okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok 

védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással 

vagy tárcsázással biztosítani, 

 c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz 

felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

 d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, 

kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót 

ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani. 

 (2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése során az (1) bekezdés 

szabályait kell alkalmazni. 

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét 

oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter 

széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. 

 (2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. 

 (3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval 

érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.” 



Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében belterületen is tilos szabadtéri égetést végezni, 

kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. 

Abban az esetben, ha: 

1. 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, 

2. nem tartották be az égetés tűzmegelőzési szabályait, 

3. vagy tüzet idéztek elő akkor - tűzvédelmi szabály, egyéb jogszabály tűzvédelmi 

rendelkezéseinek megsértése esetén - a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania tűzvédelmi 

hatósági eljárást, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a települési önkormányzat 

jegyzőjénél. Egyes esetekben a társhatóságok (pl: Környezetvédelem) értesítése is 

szükségessé válhat. 

Az OTSZ 226 §-a kimondja, hogy: „Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó 

tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell 

jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, 

földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó 

telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.” 

A fenti tevékenységet a honlapon található Bejelentés elnevezésű melléklet kitöltésével és a 

következő elérhetőségek egyikére történő eljuttatásával lehet bejelenteni: 

(Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. 

email: zala.ugyelet@katved.gov.hu , hivatali kapu: 200433975) 

A tűzvédelmi 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 alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

Amennyiben külterületen a szabadtéri égetésre jogszabály– mint például az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a, illetve az erdők tűz elleni 

védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a –  speciális feltételeket, módszereket és 

eljárásokat határoz meg, akkor ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni az égetés során. 

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (4) bekezdése 

kimondja, hogy: „a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi 

katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenység.” 


