
Szabadtéri tüzek figyelemfelhívás 
 

A SZÁRAZ FŰ ÉS AVARTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN 

a Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívása 

 

A szabadtéri vegetációs tűzesetek elkerülése, illetve az általuk okozott károk enyhítése érdekében 

mindnyájunknak legalább az alábbiakat szükséges tudatosítani: 

 

A lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt 

téri égetése általános szabályként tilos [a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény és a végrehajtására kiadott, a levegő védelméről intézkedő 306/2010. 

(XII.23.) Kormányrendelet]. 

A tervezett rét, kaszáló, avar-, a tarló, a nád és a növényi hulladék engedéllyel történő 

égetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes 

tűzvédelmi hatóságnak (Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség) írásban be kell 

jelenteni. A bejelentés tudomásul vétele nem minősül a hatóság engedélyének. 

 

Elérhetőségek: 

 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

 nograd.ugyelet@katved.gov.hu, fax: +36-32/521-031, +36-32/521-041 

Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1.

 balassagyarmatkk.tit@katved.gov.hu, fax: +36-35/300-555 

 

A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával 

szabad elégetni. A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése 

érdekében vadriasztást kell végrehajtani. Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell 

végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. 

Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott 

személy jelenlétéről kell gondoskodni.  

 

A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal 

el kell oltani. 

 

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és - vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást meg kell szüntetni. 

Kérjük, hogy saját tulajdonukban, használatukban levő területeken tartsák be az előírásokat 

és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében. 

Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgálják, mivel a 

képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de az elmúlt 

években arra is volt már példa, hogy ingatlanokban, családi házak keletkezett jelentős anyagi kár, 

illetve halált okozott a felelőtlenül gyújtott növényzettűz. 

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti 

“kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha lehetséges a terület tulajdonosának – 

haladéktalanértesítése. 

  

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105, illetve 112 (ingyenes) segélykérő telefonszámon 

jelezni kell a Tűzoltóságnak. 

 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete a 06-32/521-032 számon is elérhető. 

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a 

felelős személlyel/személyekkel szemben a tűzvédelmi hatóság 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi 

bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi 

bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdővédelmi bírsággal sújtható. 

 

Minden kedves honfitársunknak tűzmentes időszakot kívánnak a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság állományához tartozó tűzoltók és a Nógrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság! 
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