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Tűzgyújtással kapcsolatos ismeretek
A Pilisi Parkerdő Zrt. az Európai Unió által támogatott Parkerdő természetesen prog-
ramja keretében jelentős természetvédelmi fejlesztéseket hajt végre a főváros kör-
nyéki védett parkerdőkben. A természeti értékek fennmaradását azonban nem csak 
a külső segítségtől kell várnunk, megtartásukért mindannyiunknak aktívan tennünk 
kell. A főváros környéki erdők állapota alapvetően függ az oda látogató évi 10 millió 
ember hozzáállásától. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk az erdei viselkedés alap-
vető szabályaival. Az erről szóló kiadványsorozat jelen példánya az erdőben való 
tűzgyújtás szabályaival ismertet meg, és nyújt segítséget.

Tűzgyújtás
A tűzgyújtás, tűz mellett étkezés, beszélgetés nagyszerű időtöltés. Füzetünkben né-
hány tippet adunk ahhoz, hogy miképpen érdemes nekilátni a tűzgyújtásnak. Említést 
teszünk a tüzek veszélyeiről is, valamint arról, hogy ezek miképpen kerülhetők el.
Mindannyian szeretünk tüzet rakni, a tűz mellett lenni. Olyan tevékenység, amely az 
ősi időkből maradt ránk, de a XXI. században is az életünk része. Táborozások, ki-
rándulások elmaradhatatlan eseménye, ami nem csak melegedésre ad lehetőséget, 
hanem egy jó vacsora elkészítésére, közös beszélgetésekre, vagy akár régi dalok 
megszólaltatására is. 

Tüzet rakni
A tábortűznek először is helyet kell keresni. Erdőterületen külön engedély nélkül tüzet a 
kijelölt és kiépített tűzrakó helyeken szabad csak gyújtani. Ezeket az erdőgazdálkodó ala-
kítja ki az arra megfelelő helyszíneken. Ha ezeken a kiépített helyeken kívül szeretnénk 
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tüzet gyújtani (pl. táborozáskor), ahhoz az erdőgazdál-
kodó írásos engedélye szükséges. A kijelölt tűzrakó he-
lyek használata különösen fontos a természetvédelmi 
területeken, ahol egy-egy alkalmi tábortűz helyén akár 
százezer forint eszmei értéket képviselő védett növény 
pusztulhat el. A mások által korábban illegálisan rakott 
tábortűz nyoma nem kijelölt tűzrakó hely. A hivatalosan 
és biztonságosan használható tűzrakó helyek mindig 
kibetonozott, állandó szegéllyel rendelkeznek, és a kör-
nyékükön általában egyéb berendezések, padok, asz-
talok is találhatók. A legveszélyesebb száraz gyepeken, 
napsütötte déli hegyoldalakon vagy fenyőerdő alján al-
kalmi tábortüzet gyújtani. 

Faanyagot a közelből gyűjthetünk. Ne használjunk se 
élő fát, sem korhadtat. Legjobb, ha különböző méretű 
száraz ágakat gyűjtünk. A természetközeli módon ke-
zelt, változatos korú erdőkben a száraz ágak általában 
bőségben rendelkezésre állnak, máshol többet kell érte 
sétálni. A faágakat törjük rövid, 40-50 cm hosszúságú 
darabokra. A tűzgyújtást egy kis darab papír és néhány 
vékony, teljesen száraz gally meggyújtásával érdemes 
kezdeni, majd folyamatosan tehetünk rá egyre nagyobb 
ágakat. Ha sok parazsat szeretnénk, használhatunk 
vastag ágakat is – ezeket egyben tegyük a tűzre, és 
ha a közepük elhamvad, fokozatosan beljebb tolhatók. 
Már égő tűzre ne tegyünk sok papírt vagy avart, hogy 
megakadályozzuk a szálló pernye okozta tüzek kiala-
kulását.
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Az ételek elkészítését érdemes a parázs kialakulását 
követően kezdeni. Minden esetben legyen nálunk 
legalább 2-3 liter víz a tűz oltásához.

Hogyan oltsuk el a tüzet?
Távozás előtt minden esetben oltsuk el a tüzet! In-
dulásunk előtt egy órával már ne tegyünk semmit a 
tűzre. Hagyjuk a tüzet kihunyni. A parazsat kotorjuk 
szét, terítsük el. Utána a nálunk lévő vízzel a szélek-
ről indulva oltsuk el a tüzet. Vigyázzunk a felcsapó 
forró gőzre. A hamu átforgatásával győződjünk meg 
arról, hogy az oltás eredményes volt-e. Ha van ná-
lunk lapát, a tűzrakás helyére földet is dobhatunk. 
Esős, nedves időben se bízzuk a véletlenre a tűz 
eloltását!

Mikor ne gyújtsunk tüzet?
Ne gyújtsunk tüzet a tűzgyújtási tilalom idején. Ez ál-
talában a tavaszi lombfakadás előtti időszakban és 
az év legforróbb, legszárazabb heteiben áll fenn. A 
tűzgyújtási tilalom fennállásáról a sajtóból értesül-
hetünk, de ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, 
kérjünk tájékoztatást az erdészettől vagy a tűzoltó-
ságtól. A www.parkerdo.hu oldalon folyamatosan tá-
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jékoztatnak az aktuális állapotról. A tűzgyújtási tilalom idején az erdőtől 200 méteres 
távolságra és a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani. Vagyis erdőszéli telken 
se égessünk avart stb. ebben az időszakban. Szeles időben ugyancsak kerüljük a 
tűzgyújtást. Ne álljunk neki tábortüzet rakni akkor sem, ha nincs megfelelő tűzifánk, 
nem tudjuk megfelelően őrizni, vagy utóbb eloltani a tüzet (például nincs nálunk ele-
gendő víz az oltáshoz). Sose égessünk gumit, műanyagot vagy más, természetben 
nem található anyagot. A szintetikus anyagokból (műanyagok, textíliák, színes új-
ságpapír stb.) égésükkor méreganyagok szabadulhatnak fel, maradványaik elszeny-
nyezik a tűzrakó helyet. A tűzrakóhely sosem a piknikezés hulladékának elégetésére 
szolgál! Lehetőleg az egyébként égethető hulladékot is vigyük magunkkal a piknike-
zés végén.

Tűzön készült ételek
A tábortűz mellett többféle étel is elkészíthető. Ezekben különösen bővelkedik a ma-
gyar konyha, hiszen a síkvidéken elterjedt pásztorételek jelentős része szabad tűzön 
készült. Alapvetően nyárson, rostélyon vagy bográcsban készülnek, esetleg az Er-
délyben gyakorta használatos tárcsán. 

Ehelyütt, emlékeztetőnek a rablóhús elkészítését idéznénk fel. A hozzávalók: sertés, 
esetleg vadhús, feleannyi szalonna, vöröshagyma vagy fokhagyma, só. A hússzele-
teket sózzuk meg, és váltogatva a szalonnaszeletekkel, hagymakarikákkal, húzzuk 
fel a nyársra. Közben vigyázzunk, nehogy a nyárs sérülést okozzon nekünk, vagy 
a mellettünk állónak. A sütés a parázs fölött történik, egészen addig, amíg a húson 
barnás-pirosas réteg képződik. Legjobb kenyérrel fogyasztani, esetleg száraz fehér 
vagy vörösbor mellett.
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Amikor az erdő lángra kap
Talán meglepő, de az erdőtüzek többségét nem villámcsapás, öngyulladás vagy más 
természeti jelenség okozza. A száraz erdőben sok a gyúlékony anyag; de mégis az 
ember közreműködése kell ahhoz, hogy lángra kapjon. Hazánkban az erdőtüzek 95%-
át az emberi gondatlanság, vagy szándékos gyújtogatás okozza. Egy autó ablakán el-
dobott cigaretta, pár órára magára hagyott tarlótűz vagy el nem oltott tábortűz könnyen 
okozhat hatalmas károkat. Az ember szerepét mutatja az is, hogy a főváros környéki 
parkerdőkben a legtöbb tűzeset a hétvégéken és a piros betűs ünnepeken keletkezik.

Minden tűz egyformán veszélyes! A kisebb intenzitású avartüzek általában nem okoz-
nak látványos károsodást az erdő faállományában, de jelentős pusztítást vihetnek vég-
be a védett lágyszárúak és ízeltlábúak világában, emellett megsemmisítik az erdő jö-
vőjét jelentő néhány éves facsemetéket. A koronatüzek már teljes pusztulást okoznak, 
különösen erős szélben. A koronatűz közelében az emberi élet és a vagyontárgyak is 
komoly veszélyben vannak. A száraz, homokos területekre vagy egykori kopárokra te-
lepített fenyves ültetvények különösen veszélyeztetettek, mivel lombozatuk nem csak 
száraz, hanem jól égő gyantát is tartalmaz. A teljesen leégett erdő helyreállítása több 
évtizedet vesz igénybe, költsége hektáronként a 10 millió forintot is meghaladhatja.

Mit tehetünk a tűzveszély csökkentésére?
• Ne dobjunk ki a gépkocsi vagy vonat ablakán égő cigarettát vagy gyufát!
• Ne gyújtsunk tüzet tilalom idején, vagy nem kijelölt helyen!
• Ha a tábortüzet elhagyjuk, oltsuk el maradéktalanul!
• Ne rakjunk túl nagy, ellenőrizhetetlenül égő máglyát!
• Ha tüzet látunk, haladéktalanul értesítsük a tűzoltókat és a helyi erdőgazdálkodót!
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Tűz esetén
A természetet járva előfordulhat, hogy mások által rakott, de el nem oltott (még pa-
rázsló, füstölő) tűzre találunk. Ne menjünk el tétlenül az ilyen esetek mellett! Lehe-
tőség szerint oltsuk el a tüzet. Először is kotorjuk szét a parazsat, hogy lássuk, hol 
vannak még izzó részek, amit a nálunk lévő vízzel vagy föld rászórásával olthatunk 
el. Ha nincs lehetőségünk a tűz eloltására, a pontos helyszín megjelölésével értesít-
sük a helyi erdészetet vagy a tűzoltóságot.

Szintén a tűzoltóság értesítése a legelső feladat, ha már elszabadult tűzzel találko-
zunk. Lángra kapott gyep, avar esetén a tűz terjedését megakadályozhatjuk vagy 
lassíthatjuk, ha az éghető anyagot eltávolítjuk a tűz útjából – például minél szélesebb 
sávban elhúzzuk az avart, esetleg nálunk lévő tábori ásóval felhántjuk a gyepet. Lán-
goló cserjeszint esetén a tűzoltóság értesítése után a saját biztonságunk érdekében 
már távolodjunk el minél hamarabb a tűztől!
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Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4. 
Telefon: 06-26-598-000 E-mail: informacio@pprt.hu

web: www.parkerdo.hu

A kiadvány újrafeldolgozott papír használatával készült.
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