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Szabadtéren keletkező tűzesetek megelőzése, égetés kül- és belterületen
Az enyhébb tavaszi, majd az azt követő jellemzően rendkívüli 

meleg és csapadékmentes időjárás beköszöntével megsza-
porodnak a szabadtéren bekövetkezett tűzesetek, melyeket 
túlnyomó többségben az emberi gondatlanság okoz. A sza-
badban való tartózkodás és munkavégzés idején megfelelő 
odafigyeléssel és a környezettudatos gazdálkodással e tűzesetek 
száma lecsökkenthető. A tudatos megelőzés érdekében kérem 
az alábbi előírások betartására és betartatására fokozott 
figyelmet fordítson!

Szabadtéri tűzesetek megelőzése
A) Éghető anyagok kezelése
1. Termőföldek megfelelő hasznosítása:
Termőföldnek minősül az a földrészlet, amely a település 

külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, 
szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított 
terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a föld-
részlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdál-
kodásról szóló 2009. évi törvényben XXXVII. meghatározott 
erdőnek minősül

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
alapján:

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

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő 
termeléssel kell hasznosítani.

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más 
célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles 
a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes haszno-
sítás).

(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).

2. Elszáradt növényzet, felgyűlt szemét és hulladék kezelése:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendelet alapján:
177. § (6) A helyiségből, a a gépről, a szabadtérből, 

berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során 
keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, 
hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint 
a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

225. § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az 
ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető 
hulladéktól száraz és további hasznosításra nem kerülő 
növényzettől mentesen tartani.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése 
érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője 
köteles a szélső mérve legalább 4,0 vasúti vágánytengelytől 
méter széles, a mérve legalább 3 méter széles közút szélétől 
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.

B) Tűzveszélyes tevékenység végzése
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés 186. pontja alapján 

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

1. Nem végezhető tevékenység:
A levegő védelméről szóló 306/2010. 23.) Korm. (XII. 

rendelet alapján:
27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendel-

kezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltéte-

leit 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.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi törvény végre-I. 
hajtásáról szóló 30/1988. 21.) MT rendelet alapján:(IV. 

31. § (1) A közút lakott területen kívüli szakasza mellett a 
közút tengelyétől számított száz méteren belül tilos tarlót, avart, 
szemetet vagy más anyagot égetni. E távolságon kívül, valamint 
lakott területen belül égetni állandó felügyelet mellett és abban 
az esetben szabad, ha a közúton a láthatóságot nem csökkenti.

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

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon 
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a 
belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingat-
lanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése 
tilos.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. 1.) ÖM (VIII. 
rendelet alapján:

9. § (4) A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg 
illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz 
történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység.

2. Méhállomány betegségének leküzdése kapcsán történő 
égetés

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. 
(VI. 27.) FVM rendelet alapján:

25. § (1) A nyúlós költésrothadás miatt kiirtott méhcsaládok 
leolt méheit, fiasításos és mézes lépeit, a virágport és a kaptár 
belső tartozékait (anyarácsot, rostaszövetet, keretfedőt, 
bőrlemezt, szalmapárnát stb.), valamint a kaptáron kívül tárolt 
lépeket a kerettel együtt a leölést követő tizenkét órán belül el 
kell égetni, a maradványokat pedig el kell ásni úgy, hogy azokat 
legalább ötven centiméter vastag földréteg fedje. A leölés és az 
elégetés közötti időszakban a méhkaptárakat el kell zárni, vagy 
le kell takarni úgy, hogy méhek ne férjenek hozzá. Az égetésnél 
és az elföldelésnél a környezetvédelmi és tűzrendészeti 
előírásokat be kell tartani. A megsemmisített tárgyakért állami 
kártalanítás jár.

(2) A kiirtott méhek nem keretes rendszerű méhlakásait 
tartalmukkal együtt a maradványokat pedig az (1) el kell égetni, 
bekezdésben leírt módon el kell földelni. A kiirtott méhcsaládok 
keretes rendszerű, deszkából készített, jó állapotban lévő 
méhlakásait – alapos tisztítást követően – fertőtleníteni kell. A 
tisztítás során összegyűjtött hulladékot, valamint a rossz álla-
potban lévő, fertőtlenítésre alkalmatlan, keretes rendszerű kap-
tárakat szintén el kell égetni, és a maradványokat az (1) bekez-
désben leírt módon kell elföldelni.

(3) A zárlat alatt álló terület fertőzött méhészetében korábban 


