
FELHIVAS

Értesítjük a lakosságoí, hogy az Országos Kata§ztrófayédelmi F őigazgatóság
20l5. július 3-tól tűzgyújíási tilalmat rendelt el Magyarország területén.

A TÚZGYÚJTÁS V§SZAVONÁSIG TILOS !

Zí*a, 2015. július 4.

)egyzo

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomróI, a tűzgyúitás szabályairól

A tűzgyújtási lilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőbruleten és a szabadban törlénó
túzgyújüs szabályai az alábbiakban olvashalók.

Fokozott túzveszély esetén az erdészeti hatósáq, illetve az eídóqazdálkodásért íelelós miniszter íendelheti eJ a
tűzgyújtási 1ilalmal, például a katasáíófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújlás; lilalom idején lilos tüzet gyújlani az
erdóterijleleken, valaminl a fásitásokban és az ezek 200 méteíes körzetén belül lévó kúlterüleli inqatlanokon, lde
értendők a felsoaolt lerüleleken található tűzrakó helyek, a vasút és kózút menü íásiiások, de tilos a parlag- és
gazégetés is.

A túzgyújtási Ülalom elrendelése és annak Visszavonása fugg a me{eorológiai körülményeKól, az eídóben található élő
és holt biomassza szárazságától és a kelelkezett tüzek gyakoriságától, A lűzgyújiási tilalomlól az édntett halóságok a
hivatalos honlapjukon teszik közzé a túzgyújtási tilalomról szóló határozatol és térképet, de eríől az országos
közszolgálati média is lájékoztalásl ad. Az aKuális túzgyújlási tilalomról - minl a jelenleg kihirdeletl esetben is -
a Www,erdoluz,hu Weboldal, valamint az onnan is elérhetó szakmai honlapok is tájékozlainak, amelyek ezen tú]
számos egyéb hasznos információVal is szolgálnak, Honlapja kiemeIl helyén ieszj kózzé a híri a katasziróíavédetem
is: !1,\il"v.katasztro{avéde]em-hu/

A tűzgyújtási tilalom a közzélételtól a visszavonásig él| Az emlltett honlapokon napi írissíiéssel meglekinlheló az
aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén lalálhaló erdóterületekrőI az erdészeli hatóság által
készíletl intelaktíV eldóléíképen is táékozódhal,

Az eldógazdálkodók é parkeídók terülelén turiszü;ai célból állandó és bizlonságos lúzrakó helyet kötelesek kialakíiani.
A kijelölt túzrakó helyet az edőgazdálkodó kölelessége karbanta.tani és arról is gondoskodnia kell, hogy az eídótúz
elleni védelemmel kapcsoIatos íeltételek biztosítotlak legyenek.

A kjalakított lúzrakó helyen az alábbi szabályok beiartásáVal bárki rakhat 1üzet, de számos íontos szemponlol
l]gyelembe kell Venni. Atúz meggyújtása előli a 1úzíakó hely köínyékét meg ke'l tisztitani a 1űz tededését lehetóvé tevó
anyagOktól, levelektól, faágaktól. soha nem szabad íelügyelet nélkül hagyni az égó tüzet, a még ki nem hiilt parazsat,
hamut- FeÍ kell készúlni a túz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni keil arról, hogy ké§zenlétben legyen a tűz
oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a lűzre nincs szükség, azi gondosan el kell oltani és
meg kell gyózódni arról, hogy Valóban elaludt, a hamula lávozás előtt lehetőleg íöldet kell szómi,

A2 eldögazdálkodási levékenységhez kapcsojódó égetésre csak az erdőgazdálkodó Vagy az erdő tulajdonosa lrásbeIi
engedélye biriokában |évó személy jogosuli. Nagyon fontos {udni, hogy az eídőgazdálkodási levékenység keretében
végzeí égelés alkalomszeíú túzveszélyes levékenységnek minósüI, ame|yeí 24 óéval a tevékenység megkezdése
elótt az illetékes túzoltósághoz be kell .jelenteni. Védett természeti teíüleien léVő erdöben, a kijelöh és a kiépitett
tűZíakó hely kivételével, túz gyújtásához a temészetvédelmi hatóság engedélye is szükséges,


