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Az erdőtűz monitoring két fő tevékenységi köre az adatgyűjtés és értékelés, valamint az erdőtűz kockázat értékelés.

Az erdőterületet érintő tűzesetekről az Evt. 56. § (3) bekezdése alapján vezetett Országos Erdőkár Nyilvántartási
Rendszerben és a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 17. § alapján vezetett Országos Erdőtűz Adattárban találunk adatokat. A
két nyilvántartás eltérő céllal és adattartalommal működik.két nyilvántartás eltérő céllal és adattartalommal működik.

Az Országos Erdőkár Nyilvántartás az erdőgazdálkodó, szakszemélyzet, hatóság, erdőlátogatók kárbejelentése alapján
rögzített, az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőterületen keletkezett tűzkárok fafajsoros adatait tartalmazza.

Az Országos Erdőtűz Adattár a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közösen
működtetett adatbázis, amely az Európai Erdőtűz Információs Rendszer (EFFIS) előírásai szerint az erdő és az egyéb
fával borított területeket érintő tűzeseteket összesítve tartalmazza.

Országos Erdőtűz Adattár Erdőtűz Kockázat Értékelési Rendszer

Erdőrészletek tűzveszélyességi besorolása fafajsorosA leégett terület értékelése a FAO erdőleltárnak Erdőrészletek tűzveszélyességi besorolása fafajsoros
adatok alapján az Országos Erdőállomány Adattárban

Erdőgazdálkodói és megyei erdőtűzvédelmi tervek a
tűzveszélyességi besorolása alapján

A leégett terület értékelése a FAO erdőleltárnak
(Forest Resources Assessment) megfelelő terület
kategóriákban történik.

-- Erdőterület (Erdőterület (forestforest landland)) tűzveszélyességi besorolása alapján-- Erdőterület (Erdőterület (forestforest landland))

-- Egyéb fás terület (Egyéb fás terület (otherother woodedwooded landland))

-- Nem erdős terület (Nem erdős terület (otherother landland))

Európai Erdőtűz Időjárási Index napi értékelése
(Fire Weather Index)

Az Országos Erdőtűz Adattár ezen felül tartalmazza a
tűz feltételezett keletkezési helyét és idejét, valamint

Erdőtűz adatok elemzése:

• Napi, szezonális és éves statisztikai adatok

(Fire Weather Index)

Fokozott tűzveszély időszakának meghatározása napi
szinten (tűzgyújtási tilalom)

tűz feltételezett keletkezési helyét és idejét, valamint
a tűz vélelmezett okát.

• Napi, szezonális és éves statisztikai adatok

• Tűzveszélyes országrészek földrajzi lehatárolása

• Tavaszi és nyári tűzszezon jellemzőinek 
vizsgálata, esetenkénti helyszíneléssel kiegészítve vizsgálata, esetenkénti helyszíneléssel kiegészítve 

• Tűz oka alapján célcsoportos tájékoztatás

• Adatszolgáltatás Európai Erdőtűz Információs 
Rendszer (EFFIS) részéreRendszer (EFFIS) részére


