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Tájékoztató szabadtéri tüzek megelőzése érdekében 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény szerint minden állampolgárnak alapvető joga, hogy megismerje a 
környezetében lévő katasztrófaveszélyt, a védekezési szabályokat, valamint tájékoztatást 
kapjon az életet, testi épséget, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető hatásokról. 
 
Hazánkban, az utóbbi években megnövekedett a szabadtéri tüzek száma, melynek legfőbb oka 
az éghajlati szélsőségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves átlaghőmérsékletben, 
valamint a hótakaró nélküli telek sorozatában keresendő. 
 
A tavaszi tüzek, jellemzően a hóolvadás utáni, február-áprilisi csapadékmentes időszakra 
esnek. Ezekben a hónapokban kezdődik a kora tavaszi rét- és tarlóégetés. A gondatlanul 
meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz könnyen átterjed a környező erdőkre is. A tűz 
tovaterjedését segíti, hogy a vegetáció még nem zöldült ki, és az előző évről nagy mennyiségű 
elszáradt lágyszárú növényzet, illetve lomb található a területen, amely száraz időben könnyen 
lángra lobban. 
 
A szabadtéri tüzek a természetben, a környezetben okozott súlyos károk, a lassan 
regenerálódó ökológiai pusztítások miatt jelentősek. Amennyiben a tűzmegelőzés érdekében 
folytatott prevenciós propaganda sikeres és hatékony, akkor az akár több milliárdos 
megtakarítást eredményezhet a nemzetgazdaságnak, az egész országnak. 
 
Tájékoztatom, hogy a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a 
tűzmegelőzési oktatási és propaganda célok megvalósítására 2013. január 30-án létrehozta a 
Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottságot, mely koordinálja és segíti a tűzmegelőzéssel 
összefüggő feladatokat Baranya megye területén. 
 

 
A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében az alábbi fontos előírások betartására hívjuk 

fel az önkormányzatok figyelmét: 
 

A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását 
rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület 
felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
 
A földhasználó 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). 
 
A tavaszi és nyári időszakban a szabadtéri területeket meg kell tisztítani a száraz 
aljnövényzettől. 
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Kellő figyelmet kell fordítani a települési utak környezetének tisztán tartására. 
 
A kerti hulladékokat szükség szerint el kell szállítani a településekről. 
 
Javasoljuk figyelőszolgálat felállítását azokon a területeken, ahol korábban előfordultak 
szabadtéri tűzesetek. 
 
A szabadtéri tüzek megelőzésére szükség szerint alkalmazhatók a közmunkások, a mezőőri 
szolgálat és a települési polgárőrség. 
 
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) vonatkozó hatályos szankciói: 
 
Aki az előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a 
tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60.000 - 200.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi 
bírsággal sújtható. 
 
Aki tűzvédelmi előírás megszegése miatt tüzet idéz elő, 100.000 - 1.000.000 Ft-ig terjedő 
tűzvédelmi bírsággal sújtható. 
 
Aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a 
tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi 
bírsággal sújtható. 
 
 
 

 


