
Szabadtéri tüzek elleni védekezés szabályai 

A tavaszias és száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöldhulladék-

égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet, amely a természeti és épített környezetet 

jelentősen veszélyezteti. Minden esetben figyelembe kell venni a helyi szabályozásban 

foglaltakat, hiszen csak kivételesen engedélyezett a szabadtéri égetés, és külön szolgáltatás 

biztosítja a zöldhulladék elszállítását. Amennyiben a települési önkormányzat lehetőséget 

biztosít a zöldhulladék égetésére, alapszabály, hogy a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül 

hagyni. Már a tűzgyújtás időpontjában álljon rendelkezésre a tűz eloltásához szükséges eszköz, 

amely lehet akár vödörben, hordóban lévő víz, vagy a kerti locsolótömlő. Egy lapát segítségével 

könnyen kialakítható a földtakarás, megszüntethető a parázslás. A tűz továbbterjedését 

legtöbbször a szél okozza, ezért ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni.  

• A szabadtéren keletkező tüzek másik gyakori oka az eldobott égő cigarettacsikk. A 

tüzek megelőzése és a természet védelme érdekében kiránduláson, túrázáskor a csikket 

ne dobják el, gyűjtsék össze megfelelő, nem éghető anyagú, hordozható tárolóban. 

• Tábortüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad gyújtani, és csak akkor, ha nincs 

elrendelve tűzgyújtási tilalom. Célszerű indulás előtt tájékozódni arról, hogy van-e 

tűzgyújtási tilalom. 

• A szabadtéren minden tüzet úgy kell eloltani, hogy ne tudjon visszagyulladni. Ennek 

érdekében a legjobb módszer, ha vastag föld-, vagy homoktakarással zárjuk el a 

levegőtől. 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

,, 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.” 

• 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, 

levegőminőséggel összefüggő szabályokról 

 
,, veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és 

kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.” 
 

• A Kormány 550/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról 

Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 

112-es telefonszámon! 


