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1. Tűzgyújtási szabályok 

 

A szabadtéri égetést szabályzó hatályban lévő jogszabályok 

 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (64-67. §) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124614.292410  

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről (6-12. §) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116398.233449  

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (21. § (1) bekezdésének b) pontja, 33. § (2) bekezdés 

és 38. § (1) f) pont) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26858.290108  

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 

korlátozásokról és tilalmakról (7. § (4) bekezdés) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35193.291159  

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (48. § (4) b) pont) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23823.290495  

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről (27. §) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133759.293107  

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (225-228. §) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285416  

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (48. §) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.292448  

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 

tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140121.285386  
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2. ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI SZABÁLYOK 

 Külterületen általában tilos égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott 
esetekben és feltételekkel megengedik (pl. erdőterületen erdőgazdálkodási tevékenységhez 
kapcsolódó égetésre külön szabályok vonatkoznak); 

 Külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék szabadtéri égetését előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi 
hatósággal; 

 Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati 
rendelet megengedi; 

 A kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés megengedett 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 erdészeti jogszabályok és az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat (OTSz) tartalmazza; 
 Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység 

tűzvédelmi bírságot von maga után! 

 

3. Tűzgyújtás erdőterületen 

 
A lakóhely környékén található erdőterületek megtekinthetők és határai beazonosíthatók az erdészeti 
hatóság által készített interaktív erdőtérképen. A térkép elérhető a NÉBIH honlapján. 
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 

Erdő látogatója kizárólag az erdőben kijelölt tűzrakó helyen gyújthat tüzet! 

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból állandó és 
biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó 
kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről 
gondoskodni. 

A kijelölt tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni: 

 a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, 
hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre; 

 nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut; 

 fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél. Gondoskodni kell arról, hogy 
készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok), 
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 a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy 
elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura. 

Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés 

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában 
az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. 

Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára vonatkozó 
tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes időben. Az égetés helyszínén a tűz 
jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani. 

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés alatt a vágástéren keletkezett fahulladék 
égetéssel történő megsemmisítését vagy az erdőterületen található éghető biomassza mennyiségének 
csökkentésére, tűzpászta tisztán tartására irányuló ellenőrzött égetést kell érteni. 

Az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az illetékes tűzvédelmi hatósághoz be kell jelenteni. A 
bejelentést a tűzvédelmi hatóság hallgatással tudomásul veszi, illetve korlátozhatja vagy megtilthatja 
a bejelentésben tervezett égetést. 

Védett természeti területen lévő erdőben a vágástéri hulladék égetéséhez vagy ellenőrzött égetés 
kivitelezéséhez a tűzvédelmi hatósághoz történő bejelentés mellett a természetvédelmi hatóság 
engedélyét is be kell szerezni. 

4. Tűzgyújtás külterületi, mezőgazdasági célokat szolgáló ingatlanon 

 
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 

legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező 

tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon 

belül bírálja el. 
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5. Tűzgyújtás belterületi lakóingatlanon 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján általánosan tiltott. A tiltás alól az 
önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ha abban szabályozza az égetés feltételeit, 
körülményeit. A helyi rendeletben előírt szabályok nem lehetnek ellentétesek a magasabb rendű 
jogszabályokban előírt rendelkezésekkel. 

Az égetés megkezdése előtt a helyi önkormányzat hivatalában vagy honlapján érdemes utánanézni 
annak, hogy a településen mely időszakokban és milyen feltételekkel végezhető kerti égetés. 

Amennyiben nincs az önkormányzatnak szabadtéri égetésre vonatkozó szabályozása, abban az 
esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. 

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 betartását követeli meg. 

 Tüzet gyújtani csak megfelelő időjárási körülmények fennállása esetén, megfelelő műszaki 
állapotban lévő tűzrakó helyen szabad. 

 nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut; 

 gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. 
víz, homok; 

 a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, 
hogy elaludt. 

6. Tűzgyújtási tilalom elrendelésének szabályai, tájékoztató elérhetősége 

 

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter a 

katasztrófavédelem egyetértésével vagy javaslatára TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. 

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 

ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. 

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, 

valamint a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 

égetését is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások 
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környezetére terjed ki, de a tűz keletkezésének és a terjedésének fokozott veszélye ebben az 

időszakban minden növényzetben fennáll, így a tűzgyújtási tilalom idején sehol nem javasolt az égetés, 

tűzgyújtás. 

A fokozott tűzveszélyes időszakok kialakulása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található 

élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. 

A tűzgyújtási tilalom hatósági határozatban kerül elrendelésre. A hatósági határozatot az erdészeti 

hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a 

közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. 

A tűzgyújtási tilalomról szóló tájékoztatás, valamint a hatályban lévő tilalmakról szóló határozat(ok) és 

térkép a www.erdotuz.hu oldalon napi frissítéssel érhető el. 

A tűzgyújtási tilalomról szóló információk megtalálhatók ezen kívül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Erdészeti Igazgatóság és Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

honlapján is. 

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon napi frissítéssel 

megtekinthető az aktuális állapot. 

Fontos! Tekintettel arra, hogy tűzgyújtási tilalmat a miniszter és a megyei kormányhivatalok is 

elrendelhetnek, előfordulhat, hogy egyszerre van hatályban országos és megyei (vagy kisebb 

közigazgatási egységekre elrendelt) tűzgyújtási tilalom. A miniszter által elrendelt tűzgyújtási tilalom 

visszavonása nem jár a kormányhivatalok által elrendelt tilalmak automatikus visszavonásával! 

A tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak feloldásáig az erdészeti hatóság az erdőbe való 

belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja. 

Tűzgyújtási tilalom ideje alatt, függetlenül attól, hogy fennáll-e hatósági korlátozás, az 

erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál és a tűzrakó 

helyeken az általános tűzgyújtási tilalomra figyelmeztető táblát elhelyezni. 
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