
Égetéssel összefüggő szabályozások 2015.03.05-től

1996. évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Értelmező rendelkezések

4. § E törvény alkalmazásában
a) tűz (tűzeset):  az az égési folyamat,  amely veszélyt jelent az életre,  a testi  épségre vagy az

anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
b) tűz  elleni  védekezés  (a  továbbiakban:  tűzvédelem):  a  tűzesetek  megelőzése,  a  tűzoltási

feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
c) tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására,

illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során
megtartandó  tűzvédelmi  jogszabályok,  szabványok,  hatósági  előírások  rendszere  és  az  azok
érvényesítésére irányuló tevékenység;

Tűzvédelmi hatósági feladatok

11. § A tűzvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben engedélyező, tiltó és
korlátozó intézkedéseket tesz, a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást folytat le és hatósági
bizonyítványt ad ki, valamint a tűzvédelmi kötelezettségeiket megsértőkkel szemben tűzvédelmi
bírságot szab ki.

A tűzjelzés

5. § (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli,  köteles azt haladéktalanul jelezni a
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a
települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).

(2)  A törvény  hatálya  alá  tartozók  a  tűz  jelzéséhez,  a  segítségkéréshez  híradási  eszközüket
kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

(3) A rendőrség,  a  mentőszolgálat,  a  polgármesteri  hivatal  (körjegyzőség),  a  hozzá beérkezett
tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz.

(4)27 A telefonon történő tűzjelzés  lehetőségét  minden településről  a  működési  terület  szerinti
állandó  készenléti  jellegű  szolgálatot  ellátó  hivatásos  tűzoltóságot,  illetve  önkormányzati
tűzoltóságot  riasztó  hírközpontba  biztosítani  kell.  A  tűzjelzés  telefonon  történő  fogadásának
biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a hírközpont fenntartóját terhelik.

(5) Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő
állomást kell üzemben tartani.

(6)28 Az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltóságnál az ügyeleti szolgálati helyen
távbeszélő és más, attól független hírközlő berendezést kell üzemeltetni. A tűz és káreset jelzésének
fogadására összevont ügyelet is létesíthető.

(7)29 A tűzjelzés és az automatikus tűzátjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget
élvez.

Irányított külterületi égetés engedélyezéséhez nyomtatvány itt letölthető »
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259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a

tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI
HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Első fokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok

1. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más
kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, 
amely
a)1 az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok 
beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet a (2) bekezdés f) pontjában 
meghatározottak kivételével,
b) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,
c)  2   a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és 
használati szabályok betartását, továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya 
alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi,
d)3 a Ttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár,
e) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,
f)4 az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a 
szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha
fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett 
maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra 
kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem 
biztosítják,
fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az 
engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,
fc) tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot 
közvetlenül veszélyeztetik,
g) a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja,
h)5 lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak 
szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését,
i)6

j)7 eljár a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Ksktv.) 12. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban,
k)8 azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre 
vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek 
megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,
l)9 lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
m)10 eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: 
OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe,
n)11 az OTSZ-ben meghatározott esetben a szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, illetve a 
rendezvény azonnali befejezését rendelheti el.
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A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

7. § (1)45 A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített 
mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. 
mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–16. a), 17–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített 
szabálytalanságok esetén – az 5. § szerinti eljárások kivételével – a tűzvédelmi bírság kiszabása 
kötelező.
(2)46 Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot
ki kell szabni.
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért 
kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.
8. § (1)47 A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetet 
kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt 
szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság 
helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. 
melléklet 39. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez  42

Tűzvédelmi szabálytalanság
Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke

/Ft/

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb
mértéke /Ft/

1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000

2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 

200 000 3 000 000

3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy 
robbanásveszélyt idéztek elő

100 000 1 000 000

42
.

A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy 
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek 
megelőzéséről nem gondoskodik

60 000 200 000

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

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2)  Hulladék  nyílt  téri,  vagy  a  hulladékok  égetésének  feltételeit  rögzítő  jogszabályban

foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék
és  veszélyesnek  nem  minősülő,  kezeletlen  fahulladék  háztartási  berendezésben  történő  égetése
kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével –
bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
nyílt téri égetése tilos.
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2009. évi XXXVII. törvény 
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról1

Védelem a tűz ellen

64. § Az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó 
köteles gondoskodni.
65. §   (1) 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.
(2) A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által arra kijelölt területeken és 
csak abban az esetben megengedett, ha a tűz az újulatot és a környezetében lévő erdőt, az erdőn 
kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat nem 
veszélyezteti.
(3) Az erdőgazdálkodó a parkerdő területén turisztikai célból és tűzvédelmi szempontból állandó és 
biztonságos tűzrakó helyet köteles kialakítani. A kialakított tűzrakóhelyen a tűzvédelmi 
rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni.
(4) Az erdőgazdálkodó az erdőben létesített mészégetőt, illetve faszénégetőt az erdészeti és a 
tűzvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni.
(5) Tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi 
ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában.
(6) Tilos az erdőben közvetlenül vagy közvetve tüzet okozó tárgyak elhelyezése.
66. § (1) A tűz őrzéséről, valamint annak – a helyszínről való távozás előtti – biztonságos eloltásáról
a tűzgyújtásra jogosult köteles gondoskodni.
(2) Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a 
tűzoltóságot, az erdészeti hatóságot vagy az erdőgazdálkodót haladéktalanul tájékoztatni.
67. § (1) Fokozott tűzveszély esetén a miniszter határozatban – a katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszterrel való egyeztetés mellett – az ország egészére vagy meghatározott területén lévő 
erdőre, valamint az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – 
általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról 
szóló határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint 
két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése 
időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
(2) Megye, kistérség vagy település területére kiterjedő fokozott tűzveszély esetén – indokolt 
esetben, átmeneti időre – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén a Fővárosi 
Tűzoltó-parancsnokság egyetértésével vagy javaslatára az erdészeti hatóság is rendelhet el 
tűzgyújtási tilalmat. A tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti 
hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a 
közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése időpontjának az első 
közzététel időpontja minősül.
(3) A tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak feloldásáig az erdészeti hatóság az erdőbe való 
belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja.
(4) A tűzgyújtási és látogatási tilalom elrendelése a tűz időjárási index értékéhez köthető.
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4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
az erdők tűz elleni védelméről

A tűzesetek megelőzése

6. § (1) Az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon 
köteles 2 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.
(3) Erdősítéskor a tűzpásztára nem szabad fát telepíteni (magot vetni, csemetét ültetni). A tűzpászta 
minimálisan 3 méter széles, minden éghető anyagtól mentes, talajjal fedett terület, melynek 
folyamatos karbantartásáról, azaz gyomtól és egyéb éghető anyagtól mentes állapotban tartásáról az
erdőgazdálkodó köteles gondoskodni. 
(4) A vasút, illetve a közút és az erdő közötti védősávon, valamint az út menti fásított árokparton a 
száraz növényrészeket és a hulladékot az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó 
szabályok szerint lehet elégetni.
7. § Az erdőgazdálkodó köteles a kijelölt tűzrakó hely környékéről az éghető anyagokat eltávolítani,
és azt állandó jelleggel az éghető anyagoktól mentesen tartani.
8. § Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, az 
autóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a
nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, 
tájékoztató táblákat elhelyezni.

Tűzveszélyes üzemi tevékenység

9. § (1) Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – 
tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
(2) Vágástéri hulladékot az erdőben az Evt.-ben foglaltakon túl csak abban az esetben lehet 
égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy az 
nem gazdaságos.
(3) Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a vágástéren történő vágástéri 
hulladékégetést.
(4)3 A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység.
(5) 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.
(6) Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 
méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő
sávot alakítottak ki.
(7) Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő 
mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.
(8) Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta 
tisztántartására ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz olyan 
folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének 
csökkentése a területen.
(9)  4   Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg 
illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett területet 
bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához rendelkezésre 
álló saját eszközeinek listáját részére átadni.
(10) Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező 
személy végezheti.
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(11) Védett természeti területen ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó 
jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
10. § A faszén- és a mészégető üzemeltetője köteles a boksa és a kemence környékét 15 méteres 
körzetben fától, cserjéktől, száraz növénytől tisztán tartani és a tűzoltáshoz szükséges anyagokról, 
eszközökről gondoskodni. A tűz teljes elhamvadásáig biztosítani kell a boksa és a kemence 
felügyeletét.
11. § (1) Az erdőben létesített építmények használatára, fűtő- és tüzelőberendezéseinek 
üzemeltetésére, tűzvédelmére, az építményekben tartózkodó személyek magatartására vonatkozó 
szabályokat az erdőgazdálkodó, illetve az erdőgazdálkodóval egyetértésben az építmény használója 
külön jogszabály szerinti tűzvédelmi szabályzatban köteles megállapítani.
(2) Az erdő területén az éghető folyadék tárolóhelyét, valamint a környezetét legalább 5 méteres 
körzetben gyomtalanítva, éghető anyagoktól mentesen kell tartani, és az egész területet további 
legalább 4 méter széles, felszántott és felásott védősávval kell körülvenni. Bekerített tárolóhelynél a
védősávot a kerítés külső oldalán kell létesíteni.
(3) Éghető folyadékot az erdei tűzrakó helytől csak 50 méternél nagyobb távolságban lehet tárolni.

Fokozott tűzveszély időszakára vonatkozó szabályok

12. § (1) Az erdőgazdálkodó a tűzgyújtási tilalom ideje alatt a tűzvédelmi szempontból 
nagymértékben veszélyeztetett területek esetében köteles
a) az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál és a tűzrakó helyeken az általános 
tűzgyújtási tilalomra figyelmeztető táblát elhelyezni,
b) a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartását folyamatosan ellenőrizni,
c) a veszélyeztetett helyekre a tűz jelzésére alkalmas eszközökkel felszerelt tűzvédelmi őröket 
(tűzjelző szolgálatot) állítani,
d) az erdőtűz oltására megfelelő munkacsoport, felszerelés és jármű készenlétben tartásáról 
gondoskodni.
(2) Az erdőgazdálkodó a tűzvédelmi szempontból kismértékben és közepesen veszélyeztetett 
területek esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott kötelezettségeket teljesíti.
(3) A területileg illetékes tűzoltóság és a területileg illetékes MgSzH területi szerv a tűzgyújtási 
tilalom időszaka alatt rendszeresen ellenőrzi az ezen időszakra vonatkozó szabályok betartását.

Tűzoltás

13. § (1) A lakott erdészházaknál és az üzemelő turistaházaknál gondoskodni kell az állandó 
tűzjelzési lehetőségről.
(2) Az erdőgazdálkodó köteles az erdőben dolgozók riasztását megszervezni.
(3) A 100 hektárnál nagyobb, nagymértékben és közepesen veszélyeztetett terület erdőgazdálkodója 
köteles
a) az általa kijelölt erdészeti létesítményekben legalább 30 személy részére az erdőtűz oltására 
alkalmas felszerelést készenlétben tartani,
b) az erdőtűz oltására megfelelő munkacsoport, felszerelés és jármű készenlétben tartásáról 
gondoskodni.
14. § Az erdőgazdálkodó köteles intézkedni arról, hogy az erdőtűz után a területet 24 órán át 
őrizzék, és az égett terület szélén – ahol lehetséges – a talajt legalább 1 méter szélességben 
felszántsák.



54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

186.  tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási
hőmérsékletét,  lobbanáspontját  meghaladó hőmérséklettel,  vagy  nyílt  lánggal,  továbbá gyújtóforrásként
számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár,

89. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

177. § (2) Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a 
használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez 
tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
(3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a 
továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, 
helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
(4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges anyag és eszköz tartható.
(5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz 
aljnövényzettől mentesen kell tartani.
(6) A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 
tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, 
hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell
távolítani.

91. Tűzveszélyes tevékenység

184. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 
okozhat.
(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre 
a célra alkalmas helyen végezhető.
(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az 
előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad 
végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát 
végző kötelezettsége.
(5) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában 
lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem 
szükséges.
(6) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység 
helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – 
a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
(7) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a 
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött 
munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és 
előírásokat.
185. § (1) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak 
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi 
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
(3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát 
végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az 
ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.



(4) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát 
végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének 
vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással 
igazolni kell.
186. § A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet – a 
hőlégballon és a hőléghajó kivételével – nem üzemeltethető.

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225. §   (1)   Ha jogszabály másként nem rendelkezik  , a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha 
tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet 
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi 
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban 
történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

226. §     (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott 
eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az 
engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az 
irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást 
– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított 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, 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 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 traktort ekével a helyszínen készenlétben 
kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított 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.

2007. évi CXXIX.törvény
a termőföld védelméről

2. § E törvény alkalmazásában
a) termőföld: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § a) pontjában

meghatározott  földrészlet  (termőföld: az  a  földrészlet,  amelyet  a  település  külterületén  az  ingatlan-
nyilvántartásban szántó,  szőlő,  gyümölcsös, kert,  rét,  legelő (gyep), nádas,  erdő, fásított  terület  művelési
ágban vagy halastóként tartanak nyilván)

Hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítás

5. § (1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a
talajvédelmi  előírások  betartása  mellett  a  gyomnövények  megtelepedését  és  terjedését
megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
(3)  Ha a termőföld más célú hasznosítását  engedélyezték,  a  földhasználó  köteles  a  termőföld

engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás).
(4)  A földhasználó  köteles  a  termőföldnek  nem minősülő  ingatlanon  a  növényzet  gondozását

rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).

(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás
esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót.  Ha a földhasználati
nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell
kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van,
illetőleg  az  érintett  földrészlet  közös  tulajdonban  áll,  a  földvédelmi  bírság  a  földhasználókat,
illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

Továbbá helyi (települési) szabályzók is rendelkezhetnek növényi 
hulladékégetéssel kapcsolatban belterületen (ha van önkormányzati rendelet, 
ami engedi az égetést, akkor lehet égetni de az általános tűzvédelmi előírásokat 
akkor is be kell tartani pl: a tűz oltásához szükséges felszerelést eszközt 
készenlétben kell tartani...!!!)

Irányított külterületi égetés engedélyezéséhez nyomtatvány itt letölthető »
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