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Tisztelt Gazdák, Földhasználók!
Kedves Tűzhasználók!

A tűz nem ismer  
határokat!Az erdőtűz  

megelőzhető!
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.
www.erdotuz.hu
www.facebook.com/Erdőtűzmegelőzés

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
Nem lehet vágástéri hulladékégetést és ellenőrzött 
égetést végezni, ha tűzgyújtási tilalom van érvény-
ben. Tűzgyújtási tilalmat az erdészeti hatóság és az 
erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelhet el. 
A tilalom az erdőre, valamint a külterületi ingatla-
noknak, az erdők és fásítások 200 méteres körze-
tében található területére vonatkozik. Azaz, ahol 
ellenőrzött égetést vagy vágástéri égetést végez-
hetsz, ott be kell tartani az elrendelt tilalmat.



Az ember már évezredekkel ezelőtt is használta  
a tüzet gazdálkodásához, vadászathoz. Megfelelő
en tervezve és kivitelezve bizonyos esetekben  
a tűz ma is egy ökológiai és ökonómiai szempont
ból egyaránt kedvező tájgazdálkodási, természet
védelmi kezelési eszköz.  

Az előnyös tulajdonságok mellett fontos szem előtt 
tartani a régi mondást:

A TŰZ JÓ SZOLGA,  
DE ROSSZ MESTER!
A rossz időpontban, rossz technikával, rossz helyen 
végrehajtott égetés, több kárt okozhat, mint hasz
not az adott területen a gazdának és nemcsak neki. 
A gondatlanul meggyújtott vagy nem megfelelően 
eloltott tüzek, sok százezer négyzetméter erdő, rét, 
nádas és benne több százezer élőlény pusztulását 
okozzák. Ennek a kiadványnak terjedelmi okokból 
mindössze annyi a célja, hogy összefoglalja,  HOL, 
MIKOR és HOGYAN gyújthatunk tüzet, és mire kell 
figyelnünk a tűz használatánál. Részletes infor
máció a projekt honlapján és a projekt keretében 
szervezett oktatásokon kapható.

Ez a kiadvány, az Erdőtörvény hatálya alá NEM 
tartozó külterületekre vonatkozó főbb égetési 
szabályokat ismerteti. 

Külterületen, az ingatlan tulajdonosa, használója – a tűz
védelmi hatóság engedélyével – legfeljebb 10 hektár  
egybefüggő területen végezhet irányított égetést.
Az irányított égetéssel (ellenőrzött égetés) elsősor
ban a területen található éghető biomassza meny
nyiségét csökkentjük, de használható egyes fajok 
visszaszorítására, vagy éppen előnyben részesíté
sére is. Mivel az égetés időpontját úgy választjuk 

meg, hogy az égési kondíciók „kedvezőtlenebbek” 
legyenek, a tűz felszíni tűzként, elsősorban a köny
nyű biomasszában terjed. Emiatt, a következő év
ben az állományból hiányzó „gyújtós” (könnyű bio
massza) miatt, a tűz keletkezésének valószínűsége 
minimális. Az irányított égetés ökológiai hatása 
függ az égetés időpontjától, az alkalmazott égetési 
módszertől, tűzgyújtási technikától. 

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kére-
lemnek tartalmaznia kell:
•  A kérelmező nevét és címét;
•  az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy 

helyrajzi számmal megadott helyét;
•  az égetés megkezdésének és tervezett befejezé

sének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);
•  az irányított égetés indokát;
•  az égetéssel érintett terület nagyságát;
•  az égetés folyamatának pontos leírását;
•  az égetést végző személyek nevét, címét;
•  az égetés felügyeletét biztosító személy nevét 

és címét, mobiltelefonszámát;
•  a tűz továbbterjedésének megakadályozására 

tervezett intézkedéseket;
•  és a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedé

sének megakadályozására készenlétben tartott 
eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját 
megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező 
tűzvédelmi hatósághoz.
A tűzvédelmi hatóság, a kérelmet annak beérkezé
sétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
Az irányított égetés során, a tűz nem hagyható őri
zetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított ége
tést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a 
környezetére tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – 
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni.

Az irányított égetés során a lábon álló növényzet,  
avar vagy tarlóégetés csak az alábbiak szerint  
végezhető:
a)  a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő 

felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómarad
ványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel 
megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett 
tarlót égetni tilos,

b)  a tarlót, vagy az érintett szakaszokat, a tarlóége
tés megkezdése előtt legalább 3 méter széles
ségben körül kell szántani, és az adott területen, 
az apró vadban okozható károk elkerülése érde
kében vadriasztást kell végrehajtani; a fasorok, 
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak 
megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással biztosítani,

c)  tarlóégetés, 10 hektárnál nagyobb területen sza
kaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz fel
égetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez 
hozzáfogni,

d)  a tarlóégetés során, tűzoltásra alkalmas kéziszer
számmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott 
személy jelenlétéről kell gondoskodni, és leg
alább egy traktort ekével a helyszínen készenlét
ben kell tartani.

Védett területen, az égetéshez a természetvédelmi 
hatóság engedélye is szükséges!

Az égetés tervezésével és kivitelezésével kapcso
latos tippeket, módszereket, leírásokat, beadvány 
mintákat valamint ismertetőt a tűzháromszögekről 
az erdotuz.hu honlapon olvashatsz. 
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