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Erdészek figyelmébe
A 7/2001. (IV. 27.) BM-rendelet módosí-

totta az erdôk tûz elleni védelmérôl szóló
12/1997. (II. 26.) BM-rendeletet (R). A mó-
dosításokat (az új szabályokat), amelyek az
erdôgazdálkodókat érintik, az alábbiakban
tesszük közzé.

Az R. 3. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„3. § Az erdôgazdálkodó az erdôterülete-

ket az e rendelet mellékletében meghatáro-
zott szempontok, valamint az illetékességgel
rendelkezô katasztrófavédelmi igazgatóság
– fôvárosban a Fôvárosi Tûzoltó-parancs-
nokság –, illetve az Állami Erdészeti Szolgá-
lat területi szervének szakvéleménye alapján
tûzvédelmi szempontból besorolja, majd
kezdeményezi az erdôterület besorolásának
megfelelô nyilvántartásba vételét. Az erdôte-
rületek tûzvédelmi besorolása:

a) nagymértékben veszélyeztetett terület,
ahol az állandó vagy ciklikus erdôtûz veszé-
lye súlyosan fenyegeti az ökológiai egyen-
súlyt, a személyek és a vagyontárgyak biz-
tonságát;

b) közepesen veszélyeztetett terület, ahol
az erdôtûz veszélye nem állandó, nem cikli-
kus, de ahol az erdôtûz jelentôs veszélyt je-
lent az erdôk ökoszisztémái számára;

c) kismértékben veszélyeztetett terület
minden más – az elôzô két besorolásba nem
tartozó – erdôterület.”

Az R. a következô 3/A. és 3/B. §-sal egé-
szül ki:
„3/A. § A katasztrófavédelmi igazgatóság

(Fôvárosi Tûzoltó-parancsnokság) szakvéle-
ménye tartalmazza az erdô tûzvédelmi beso-
rolásával kapcsolatos javaslatot és a javaslat
indoklását. Az indoklás kitér azokra a tûzvé-
delmi szempontból fontos tényezôkre, me-
lyek meghatározzák a tûzvédelmi besorolás-
sal kapcsolatos javaslat megtételét.

3/B. § (1) A nagymértékben és a közepe-
sen veszélyeztetett területek esetében az er-
dôgazdálkodó védelmi tervet készít.

(2) A nagymértékben veszélyeztetett te-
rület esetében a védelmi terv tartalmazza:

a) A kérdéses terület vagy telepítés jelen-
legi helyzetének leírását, a megelôzést és a
megfigyelést szolgáló rendszerekre és a ren-
delkezésre álló tûzvédelmi eszközökre te-
kintettel, beleértve az erdôtûz elleni védelem
módszereinek és technikáinak leírását is;

b) beszámolót a megelôzô öt év erdôtü-
zeirôl, valamint ezen tüzek feltárt okainak
leírását és elemzését;

c) a tervidôszak végére elérendô célokat
a fôbb tûzkeletkezési okok megszüntetésére
és csökkentésére, továbbá a megelôzési,
megfigyelési és ellenôrzô rendszerek javítá-
sára;

d) a célok elérésre érdekében tervezett
intézkedések leírását;

e) az erdôk tûzvédelmét végzô szerveze-
tek és személyek adatait és részvételük ko-
ordinálásának módját.

(3) A közepes mértékben veszélyeztetett
terület esetében a védelmi terv a (2) bekez-
dés a), d), e) pontjaiban, valamint az ellen-
ôrzô rendszer leírásának kivételével a (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott ada-
tokat tartalmazza.

(4) Az elkészített védelmi terveket módo-
sítani kell, ha a tûzvédelmi helyzetre kiható
változás következik be.

(5) Az elkészített, illetve a módosított vé-
delmi tervek a (2) bekezdés b), d) és e)
pontjában meghatározott részeit az illetékes
katasztrófavédelmi igazgatóság – a fôváros-
ban a Fôvárosi Tûzoltó-parancsnokság –
hagyja jóvá.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti be-
számolót csak a rendelet hatálybalépését
követô idôszakra kell elkészíteni.”

Az R. 4. §-ának (1)–(2) bekezdése helyé-
be a következô rendelkezések lépnek:
„(1) Az erdô és a vasútvonal erdô felôli

vágánya között a terület kezelôjének leg-
alább 10 méter, az erdô és a közút szilárd
burkolatú széle között legalább 5 méter szé-
les védôsávot kell tartani. Ezen belül gôz-
mozdony üzemeltetése esetén az erdôgaz-
dálkodó az erdô felôli szélsô vasúti vá-
gánnyal párhuzamos hosszirányban, a vá-
gánytengelytôl 30 m távolságra, továbbá
ugyaneddig a távolságig a vasúti vágányten-
gelyre merôlegesen, a vasúti pálya felépít-
ményének szélétôl 300 méterenként, 3 mé-
ter széles keresztirányú, tûzvédô pásztát (ös-
vényt) köteles létesíteni és fenntartani.

(2) A tûzvédô pásztán (ösvényen) és a
védôsávon lévô fákról az ágakat 2 méter ma-
gasságig – a fák kitermelésének kötelezett-
sége nélkül – el kell távolítani, valamint azo-
kat a száraz avartól, éghetô aljnövényzettôl,
gallytól, cserjéktôl tisztán kell tartani.”

Az R. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következô rendelkezés lép:
„(4) A vágástéri és egyéb fahulladék ége-

tése az illetékes tûzoltósághoz történô beje-
lentést követôen végezhetô alkalomszerû
tûzveszélyes tevékenység.”

Az R. 10. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„10. § (1) Az erdôgazdálkodó a tûzgyújtá-

si tilalom ideje alatt a tûzvédelmi szempont-
ból nagymértékben veszélyeztetett területek
esetében köteles:

a) az erdôbe vezetô utak, ösvények, nyi-
ladékok bejáratánál és a tûzrakó helyeken
az általános tûzgyújtási tilalomra figyelmez-
tetô táblát elhelyezni;

b) a tûzgyújtási tilalomra vonatkozó ren-
delkezések megtartását folyamatosan ellen-
ôrizni;

c) a veszélyeztetett helyekre a tûz jelzé-
sére alkalmas eszközökkel felszerelt tûzvé-
delmi ôröket (tûzjelzô szolgálatot) állítani;

d) az esetleges erdôtûz eloltására köz-
ponti helyen megfelelô munkacsoport, fel-
szerelés és jármû készenlétben tartásáról
gondoskodni.

(2) Az erdôgazdálkodó a tûzvédelmi
szempontból kis mértékben és közepesen
veszélyeztetett erdôterületek esetében az (1)
bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott
kötelezettségeket teljesíti.”

Az R. a következô alcímmel és az azt kö-
vetô 12/A., 12/B. és 12/C. §-okkal egészül ki:

„Erdôtüzek elleni védelem információs
rendszere

12/A. § Erdôterületet érintô tûzesetek
esetén az Állami Erdészeti Szolgálat területi
szervét és az illetékes tûzoltóságot kölcsö-
nös tájékoztatási kötelezettség terheli.

12/B. § (1) Az Állami Erdészeti Szolgálat a
rendelkezésre álló adatok alapján végzi:

a) az országos erdôtûz veszélyeztetettsé-
gi térkép, valamint az éves erdôtûz elleni vé-
delem javítását célzó tervek és programok
elkészítését;

b) az országos erdôtûz veszélyeztetettsé-
gi térkép az erdôterületek tûzvédelmi beso-
rolásának megfelelôen tartalmazza az ország
erdôterületeit.

12/C. § (1) Az országos erdôtûz adattár
tartalmazza:

a) az elsô riasztás dátumát és idôpontját
(év, hónap, nap, óra, perc), amikor a tûzol-
tóságot tájékoztatták a tûz észlelésérôl,

b) az elsô beavatkozás dátumát és idô-
pontját (év, hónap, nap, óra, perc), amikor
az elsô tûzoltóegységek megérkeztek az er-
dôtûz helyszínére,

c) a tûz eloltásának dátumát és idôpont-
ját (év, hónap, nap, óra, perc), amikor a tü-
zet teljesen eloltották és az utolsó tûzoltó-
egységek elhagyták az erdôtûz helyszínét,

d) a tûz keletkezésének helyszínét (me-
gye, önkormányzat),

e) a teljes leégett területet (hektárban),
f) a leégett terület megoszlását erdôsült

és erdôsülés nélküli területeken (nagysága
és százalékos megoszlása),

g) a tûz tényleges vagy feltételezett kelet-
kezésének okát (1. a tûz oka ismeretlen; 2.
természetes ok; 3. kellô körültekintés elle-
nére bekövetkezô tûz vagy emberi mulasz-
tás; 4. szándékosan elôidézett tüzek).

(2) Az (1) bekezdés a)–d) és g) pontjában
meghatározott adatokat a Belügyminisztéri-
um Országos Katasztrófavédelmi Fôigazga-
tóság 60 napon belül szolgáltatja az Állami
Erdészeti Szolgálatnak.”
„Melléklet a 12/1997. (II. 26.) BM rende-

lethez
1. Nagymértékben veszélyeztetett kate-

góriába sorolható erdôk:
a) hegyvidék karszt-bokor erdei; vala-

mint
b) alföldi, sík vidéki erdôk területein ta-

lálható
ba) elegyes és elegyetlen fiatal és közép-

korú fenyvesek,
bb) mûvelt területekkel vagy tanyával

érintkezô erdôk,
bc) lakott hely közelében lévô, sok sze-

mély által látogatott erdôk,
bd) közúti vagy vasút mellett fekvô er-

dôk,
be) a parkerdôk, valamint a
bf) folyamatban lévô felújítások, telepíté-

sek.
2. Közepesen veszélyeztetett erdôterüle-

tek:
A nagymértékben veszélyeztetett kategó-

riába nem sorolt
a) elegyes és elegyelten fenyvesek,
b) mûvelt területekkel vagy tanyával

érintkezô erdôk,
c) a lakott hely közelében lévô, sok sze-

mély által látogatott erdôk,
d) közúti vagy vasút mellett fekvô erdôk,
e) a parkerdôk, valamint
f) a folyamatban lévô felújítások, telepíté-

sek.”
(Számadás)

Joglesen


