Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek
száma.
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csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen
már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.
Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén,
az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási
tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi
szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres
körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken
található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és
gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a
meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza
szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott
tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság
(NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati
médiának, és hivatalos honlapján WWW.ERDOTUZ.HU közzéteszi a tűzgyújtási
tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról
(fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat
a WWW.ERDOTUZ.HU weboldalon,
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honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad
területen
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katasztrófavédelem is honlapján: WWW.KATASZTROFAVEDELEM.HU.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó
körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt
arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a
helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi
frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított

fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a
NÉBIH EI által készített INTERAKTÍV ERDŐTÉRKÉPEN találhat további információt.
A tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként
jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés
szabályaival:
•

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az
önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben
meghatározott időben szabad égetni.

•

Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó
rendelete, akkor az tilos.

•

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden
esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

•

Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.

•

Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy
éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a
rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő
bírságra számíthat. Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél
millió forintig terjedő bírságra számíthat. Ha az égetés során akkora tűz keletkezik,
ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet
a bírság

