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tûzgyújtási tilalom közzétételének rendje megváltozott!
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A tûzgyújtási tilalom ettõl az idõponttól kezdve nem miniszteri vagy erdészeti
hatósági határozatban kerül kihirdetésre, hanem a fokozott tûzveszély
idõszakának területi meghatározásával és közzétételével. 

Fokozott tûzveszély idõszaka az ország teljes területére, illetve megye vagy
település területére vonatkozóan kerül közzétételre. A fokozott tûzveszély
idõszakának meghatározásáról és a lakosság errõl történõ tájékoztatásáról a
katasztrófavédelem központi szervének bevonásával az erdõgazdálkodásért
felelõs miniszter gondoskodik a NÉBIH hivatalos oldalain megjelenített térkép és
tájékoztató útján. 

Fokozott tûzveszély idõszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi
ingatlanokon fekvõ erdõkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres
körzetében. 

Ide kell érteni a tûzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tûzrakó
helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is. 

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható! 

A térkép piros színnel mutatja a megtekintés napján hatályban lévõ tûzgyújtási
tilalmat. A nem színezett poligonok területén nincs hatályban tilalom. A térkép
minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül. 

A fokozott tûzveszély idõszakának kihirdetése és visszavonása a meteorológiai
körülményektõl, az erdõben található élõ és holt biomassza szárazságától és a
keletkezett tüzek gyakoriságától függ. 

Fokozott tûzveszély idõszakában az erdõgazdálkodó az erdõbe való belépést és
az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja. A korlátozás idõtartama a 6
hónapot nem haladhatja meg. Az erdõ látogatásának korlátozását a helyben
szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztetõ táblák kihelyezésével
gondoskodni kell a megfelelõ tájékoztatásról. 

Az erdõ egyes részei látogatásának korlátozását akkor köteles az erdõgazdálkodó
elõzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak tervezett idõtartama az



egy hónapot meghaladja. Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának
indokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az erdõgazdálkodót a törvényben
foglalt elõírások betartására, illetve az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegõvédelmi
szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben
belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés
feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklõdni, hogy mikor lehet
a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban
az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. 

Erdõterületen nem minõsül tûzgyújtásnak a gáz égõfej és a zárt tûzterû sütõ-,
fõzõ-, melegítõ eszköz alkalmazása, ha az megfelelõ szikrafogóval van ellátva. 

Az alábbi térképre kattintva az erdészeti hatóság által készített interaktív
tûzgyújtási tilalom térképre navigál, ahol további információkat talál, illetve be tudja
azonosítani a lakóhelye környékén található erdõterületeket. 

Az erdõtûz-megelõzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról a www.erdotuz.hu
 oldalon tájékozódhat. 

  

A 2009. évi XXXVII. törvény a csatolt dokumentumban olvasható. 

(törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról és rendeletei
összeszerkesztve) 

  

Forrás, további részletek: NÉBIH 

  

Szekszárd, 2018.06.06. 
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