
 

Két megyében is tűzgyújtási tilalom lépett életbe 

2018-ban első alkalommal rendelték el a Csongrád –és Bács-Kiskun megye területére 

vonatkozó tilalmat.  

Az elmúlt meleg, csapadékmentes időjárás miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A 

veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami nagyon könnyen meggyulladhat. Ezért 

május 8-án elrendelték a két megyére vonatkozó tűzgyújtási tilalmat.  

 

Csongrád megyében az utóbbi hetekben eddig 87 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. 

Az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral 

járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival: 

 

• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat 

rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben 

szabad égetni. 

 

• Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, 

akkor az tilos.  

 

• A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal 

engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.  

 

• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben 

gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. 

 

• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet 

gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.  

 

• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.  

 

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget 

zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben 

meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.  

Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra 

számíthat. 

 

Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer 

forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság. 

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a 

szabadban történő tűzgyújtás szabályai:  

- tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és 

az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt 

területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és 

gazégetés is,  



 

- a tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai 

körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett 

tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon 

teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos 

közszolgálati média is tájékoztatást ad,   

- a kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos 

fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét 

meg kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha 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, lapát). Ahogy a tűzre nincs 

szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a 

hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni. 

További információért hívhatja Molnár Krisztina tű. főhadnagyot, a Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét a 06-20-467-52-57-es számon. 
 


