
ELLENŐRZŐ LISTA TŰZRAKÁSHOZ

Kedves Természetbarátok, Erdő-
járók, Természetjárók, Kirándulók!

Kedves Tűzrakók!

TEDD!
Csak akkor gyújts tüzet,  
ha felnőtt is jelen van! 

Tartsd távol a gyerekeidet  
és a háziállatokat a tűztől!

Tájékozódj a tűzgyújtási szabályokról  
az adott helyen (hol vagy, van-e  
tűzgyújtási tilalom)!

Ellenőrizd, hogy a tábortűz elég távol 
van-e a sátradtól vagy mástól, ami meg 
tud gyulladni!

Használj köveket, hogy kialakíts egy gyű-
rűt a megtisztított területen belül!

Használd a „Víz - keverés, víz - kézrátétel” 
módszert a tűz biztonságos eloltásához!

NE TEDD!
Ne gyújts tüzet, ha az idő nagyon szeles!

Ne hagyd a tüzet őrizetlenül!

Ne használj gyúlékony folyadékot  
a tábortűz meggyújtáshoz!

Ne égess üveget, szemetet, műanyagot!

Ne engedd a gyerekeket a tűz közelében 
játszani!

Ne csak földdel vagy homokkal  
oltsd el a tüzet, mindig használj vizet!

Ne ásd el a meleg/forró zsarátnokokat, 
égő részeket a hamuba!

Ne hagyd ott a tüzet, mielőtt megfelelően 
eloltottad volna!

Az erdőtűz  
megelőzhető!

További 
támogatók:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.
www.erdotuz.hu
www.facebook.com/Erdőtűzmegelőzés

A kiadvány az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával jött létre.

Talán nem is gondolnák,  
de Magyar országon évente  
több mint 20 000 ERDŐ- ÉS  
VEGETÁCIÓTŰZ keletkezik. 

Ezek a tüzek a szárazabb években 
mintegy 500 MILLIÓ NÉGYZETMÉTER 

területet érintenek!



Egy régi mondás szerint:

A TŰZ JÓ SZOLGA,  
DE ROSSZ MESTER!
Nincs jobb, mint egy finom sült szalonna, grillezett 
zöldség, birka-paprikás szabad tűzön elkészítve 
vagy egy beszélgetés a tábortűz mellett. 
 
De a gondatlanul meggyújtott vagy nem megfe-
lelően eloltott tüzek sok százezer négyzetméter 
erdő, rét, nádas és benne több százezer élőlény 
pusztulását okozzák. Ennek a kis kiadványnak az a 
célja, hogy összefoglalja HOL, MIKOR és HOGYAN 
gyújthatunk tüzet és mire kell figyelnünk a tűz 
használatánál. 

HOL GYÚJTHATOK TÜZET
A tűzgyújtási szabályok nagyban függnek attól, 
hogy hol szeretnénk tüzet rakni. Erdőben elsősor-
ban a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyen szabad tüzet 
rakni, ehhez nem kell külön engedély sem. Ha nem 
ilyen helyen akarunk tüzet rakni, ahhoz erdőben az 
erdőgazdálkodó, erdőn kívül a terület kezelőjének 
engedélye kell. Védett természeti területen, a tűz-
rakáshoz a természetvédelmi hatóság engedélye is 
szükséges lehet!
Ha a nem kiépített tűzrakó helyen raksz tüzet, ala-
kítsd ki megfelelően a tűzrakó helyet! A tűzteret 
rakd körbe kövekkel vagy mélyítsd a földbe!

MIKOR GYÚJTHATOK TÜZET
Főszabály szerint mindig lehet tüzet rakni, ha  
az adott helyen nincsen érvényben tűzgyújtási  
tilalom. A tűzgyújtási tilalom az erdőre, valamint 
a külterületi ingatlanoknak az erdők és fásítá-
sok 200 méteres körzetében található területére  
vonatkozik. (Az aktuális tűzgyújtási tilalomról  
a www.erdotuz.hu honlapon tájékozódhatsz.)

Hagyd leégni, majd oltsd el gondosan: 

1. víz 2. keverés

3. víz 4. kézrátétel

A tűzrakás lépései

HŐ

O
XIGÉN

ÉGHETŐ ANYAG 

gyufa vagy öngyújtó

gyújtós (avar, tűlevél, papír, száraz fű)1. aprófa (vékony ágak, 
gallyak, fakéreg)

2. tűzifa (5 cm-nél 
vastagabb ágak)

3.

TŰZHÁROMSZÖG
Három dolog, ami kell a tűzhöz

4. lépés
Ha meggyulladt 
a tűz, tápláld 
óvatosan először 
aprófával, később 
tűzifával!

1. lépés
Készíts egy 
kis kupacot 
a gyújtósból!

TIPP 
Ne tömörítsd 
túlságosan, 
mert nehezebben 
gyullad meg.

2. lépés
Készíts egy sátrat 
a gyújtós felé 
az aprófából! 
A vékonyabb 
gallyakkal kezdd. 

3. lépés
Gyújtsd meg több 
oldalról a gyújtóst!

TIPP 
Óvatosan 
fújhatod, 
a tűznek sok 
oxigénre 
van szüksége.

5. lépés


