
Tűzgyújtási tilalom 
 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  Erdészeti Igazgatóság tájékoztatója 

 

Az elmúlt napok, hetek átlagosnál melegebb időjárása miatt már februárban elkezdődött a 
tavaszi erdőtűz szezon. 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a fokozott erdőtűz kockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) erdészeti szakemberei és a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) munkatársai megkezdték az erdőtűzkockázat 
értékelő rendszer működtetését, mellyel naponta jelölik ki a tűzgyújtási tilalommal érintett 
területet, mérlegelve a várható időjárást, az erdei biomassza állapotát és a megelőző 
időszak tűzeseteit. Az intézkedés célja, hogy az egyes területeken csak a feltétlenül indokolt 
időtartamra rendeljék el a tűzgyújtási tilalmat, emellett a korlátozás elrendelése és 
visszavonása gyorsabban kövesse az időjárás változásait. 
 
Mától (2019. február 25.) öt megyében, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-
Nagykun-Szolnok, Heves és Pest megyében került elrendelésre tűzgyújtási tilalom. 
 
Ennek értelmében tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint az erdők és 
fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon. 
 
 
 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu  vagy 
a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erdotuz.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/


A térképen a piros színnel jelzett megyékben/országrészekben van érvényben 
tűzgyújtási tilalom. 

A térkép a napi állapotot mutatja. Ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom, az a térképen 
szövegesen is jelezve van. 

  

A tűzgyújtási tilalom idején alkalmazandó szabályokról részletesen itt 
olvashat: http://erdotuz.hu/tuzgyujtasi-tilalom/ 
Az alábbi térképre kattintva az erdészeti hatóság által készített interaktív tűzgyújtási 
tilalom térképre navigál, ahol további információkat talál, illetve be tudja azonosítani a 
lakóhelye környékén található erdőterületeket. 

 
 

 

 

 

http://erdotuz.hu/tuzgyujtasi-tilalom/
https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/


Tűzgyújtási tilalom 
 
Tájékozatjuk az erdőgazdálkodókat és az erdőlátogatókat, hogy az erdőtörvény 
2017. szeptember 1-én hatályba lépett módosítása alapján a tűzgyújtási tilalom 
közzétételének rendje megváltozott! 
A tűzgyújtási tilalom ettől az időponttól kezdve nem miniszteri vagy erdészeti hatósági 
határozatban kerül kihirdetésre, hanem a fokozott tűzveszély időszakának területi 
meghatározásával és közzétételével. 
Fokozott tűzveszély időszaka az ország teljes területére, illetve megye vagy település 
területére vonatkozóan kerül közzétételre. A fokozott tűzveszély időszakának 
meghatározásáról és a lakosság erről történő tájékoztatásáról a 
katasztrófavédelem központi szervének bevonásával az erdőgazdálkodásért felelős 
miniszter gondoskodik a NÉBIH hivatalos oldalain megjelenített térkép és tájékoztató 
útján. 

Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon 
fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. 
Ide kell érteni a tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó 
helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is. 

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható! 

A térkép piros színnel mutatja a megtekintés napján hatályban lévő tűzgyújtási tilalmat. 
A nem színezett poligonok területén nincs hatályban tilalom. A térkép minden nap 0 óra 
1 perckor automatikusan frissül. 

A fokozott tűzveszély időszakának kihirdetése és visszavonása a meteorológiai 
körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a 
keletkezett tüzek gyakoriságától függ. 

Fokozott tűzveszély időszakában az erdőgazdálkodó az erdőbe való belépést és az ott 
tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja. A korlátozás időtartama a 6 hónapot 
nem haladhatja meg. Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell 
kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő 
tájékoztatásról. 

Az erdő egyes részei látogatásának korlátozását akkor köteles az erdőgazdálkodó 
előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak tervezett időtartama az egy 
hónapot meghaladja. Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának indokoltságát 
felülvizsgálhatja, és kötelezheti az erdőgazdálkodót a törvényben foglalt előírások 
betartására, illetve az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére. 

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi 
szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi 
ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. 
A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben 



égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem 
szabad avart és kerti hulladékot égetni. 
Erdőterületen nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, 
melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. 

Az alábbi térképre kattintva az erdészeti hatóság által készített interaktív tűzgyújtási 
tilalom térképre navigál, ahol további információkat talál, illetve be tudja azonosítani a 
lakóhelye környékén található erdőterületeket. 

Az erdőtűz-megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról a www.erdotuz.hu  oldalon 
tájékozódhat. 
 

http://www.erdotuz.hu/

