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Az erdőgazdálkodók és erdészeti hatóságok tájékoztatása az erdők és erdőnek minősülő 

fásításokban keletkező tűzesetek megelőzése érdekében 

 

A 2017. év tavaszi időszakában a szabadtéri tűzesetek száma jelentős mértékben 
megemelkedett. Az erdők és egyéb szabad területek tűz elleni védelme a tavaszi időszakban - 
a hóolvadás és a növényzet kizöldülése közötti időszakban - kiemelt fontosságú a feladatok 
végrehajtása során. A felvilágosító és a hatósági tevékenység során fontos az országosan 
egységes fellépés, ezért a tüzek megelőzése és a hatékony beavatkozás érdekében, a korábban 
meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben, kérem a következők 
figyelembevételét. 

1. Az erdőtüzek megelőzésére vonatkozó jogszabályok  

− Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény (továbbiakban: Evt.) 

− A tűz elleni védekezésről, és műszaki mentésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Tvtv.)  

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

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

2. Az erdőtüzek megelőzése érdekében az alábbiak betartása szükséges  

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a 
technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban 
gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények 

megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek 
megelőzésének és elhárításának feltételeiről. (Tvtv. 18.§ (1)) 

Az erdő és parlag tűz elleni védelme a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata. 
(Tvtv 18. § (3)) 

Az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az 
erdőgazdálkodó köteles gondoskodni. (Evt. 64. §) 

Az erdőben tűzgyújtásra és fenntartásra csak az erdőgazdálkodó, annak hiányában az 
erdő tulajdonosának írásbeli engedélyével rendelkező személy jogosult. (Evt. 65. §) 

Visszahagyott faanyag égetése kijelölt területen abban esetben megengedett, 
amennyiben a tűz a kijelölt terület környezetében lévő újulatot, erdőt, erdőn kívüli 

élővilágot, természeti képződményt, továbbá egyéb műtárgyat nem veszélyeztet. (Evt. 
65. § (2) 

Az erdőgazdálkodó az erdőben létesített mészégetőt, illetve faszénégetőt az erdészeti és a 
tűzvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni. (Evt. 65. § (4)) 

Tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi 
ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában. (Evt. 65. § (5)) 

Tilos az erdőben közvetlenül vagy közvetve tüzet okozó tárgyak elhelyezése. (Evt. 65. 
§ (4)) 

A tűz őrzéséről, valamint annak – a helyszínről való távozás előtti – biztonságos 
eloltásáról a tűzgyújtásra jogosult köteles gondoskodni. (Evt. 66. § (1)) 



A tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak feloldásáig az erdészeti hatóság az 
erdőbe való belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja. (Evt. 67. 
§ (3)) 

Az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon 
köteles 2 méter széles védősávot, „tűzpásztát„ kell kialakítani, melyet aljnövényzettől, 
gallytól, cserjéktől, fáktól mentesen kell tartani. (ÖM rendelet 6. § (1-2)) 

A tűzpászta tisztán minimum 3 méter széles sávját az erdőgazdálkodó éghető anyagtól 

menetes állapotban köteles tartani. (ÖM rendelet 6. § (3) 

A vasút, illetve a közút és az erdő közötti védősávon, valamint az út menti fásított 

árokparton a száraz növényrészeket és a hulladékot az alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységre vonatkozó szabályok szerint lehet elégetni. (ÖM rendelet 6. § (4)) 

Az erdőgazdálkodó köteles az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál, 
az autóspihenőknél, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben 
történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira és a tűzjelzés 

módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat elhelyezni. (ÖM rendelet 8. §) 

Tűzveszélyes üzemi tevékenység során az OTSZ 184-185. §-ban rögzített alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szempontok az irányadóak. (ÖM rendelet 9. §) 

A földművelésügyi miniszter által elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az 

erdőgazdálkodó köteles 

a. Az erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok bejáratánál és a tűzrakó helyeken az 
általános tűzgyújtási tilalomra figyelmeztető táblát elhelyezni, 

b. a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartását folyamatosan ellenőrizni, 

c. a veszélyeztetett helyekre a tűz jelzésére alkalmas eszközökkel felszerelt tűzvédelmi 
őröket (tűzjelző szolgálatot) állítani, 

d. az erdőtűz oltására megfelelő munkacsoport, felszerelés és jármű készenlétben 
tartásáról gondoskodni. (ÖM rendelet 12. §) 

3. A tűzvédelmi hatóság feladata  

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzgyújtási tilalom időszaka 
alatt rendszeresen ellenőrzi az ezen időszakra vonatkozó szabályok betartását. (ÖM 
rendelet 12. § (3)) 

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 
7.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében „A tűzvédelmi hatóság az 1. 

mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Kstv.-

ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt 

táblázat 2–9., 13–17., 19–20., 22–26., 31–32. és 38. sorában rögzített szabálytalanságok 

esetén – az 5. § szerinti eljárások kivételével – a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.” 

1. tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése 

tűzvédel

mi bírság 

legkisebb 

mértéke  

(Ft) 

tűzvédelmi 

bírság 

legnagyobb 

mértéke 

(Ft) 

2. tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 10 000 1 000 
000 

3. tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az 
oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 

20 000 3 000 
000 

37. ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi 
tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, 
készítteti el 

50 000 200 000 

 


