Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!
A tüzek 99 százalékát mi emberek okozzuk, ezért az erdőtűz és vegetációtűz
elleni legjobb védekezés az odafigyelés.
eldobni ≤ 1 másodperc
eloltani ≥ 100 óra
helyreállítani ≥ 100 év
Segítsd az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyelj az alábbiakra:
• Soha ne dobj el égő cigarettacsikket!
• Erdőben csak a kijelölt helyen gyújts tüzet!
• Gondosan oltsd el a tüzet, használj hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter
földet, máskülönben a szél visszagyújtja!
• Igyekezz a kertedben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud
elvinni izzó zsarátnokokat!
• Tartsd be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
• Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
Az erdőtörvény 2017. szeptember 1-én hatályba lépett módosítása alapján a
tűzgyújtási tilalom közzétételének rendje megváltozott!
A tűzgyújtási tilalom ettől az időponttól kezdve nem miniszteri vagy erdészeti
hatósági határozatban kerül kihirdetésre, hanem a fokozott tűzveszély
időszakának területi meghatározásával és közzétételével.
Fokozott tűzveszély időszaka az ország teljes területére, illetve megye vagy
település területére vonatkozóan kerül közzétételre. A fokozott tűzveszély
időszakának meghatározásáról és a lakosság erről történő tájékoztatásáról a
katasztrófavédelem központi szervének bevonásával az erdőgazdálkodásért
felelős miniszter gondoskodik a NÉBIH hivatalos oldalain megjelenített térkép és
tájékoztató útján.
Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi
ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres
körzetében.
Ide kell érteni a tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó
helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható!

A fokozott tűzveszély időszakának kihirdetése és visszavonása a meteorológiai
körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a
keletkezett tüzek gyakoriságától függ.
Fokozott tűzveszély időszakában az erdőgazdálkodó az erdőbe való belépést és
az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja. A korlátozás időtartama a 6
hónapot nem haladhatja meg. Az erdő látogatásának korlátozását a helyben
szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével
gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.
Az erdő egyes részei látogatásának korlátozását akkor köteles az erdőgazdálkodó
előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak tervezett időtartama az
egy hónapot meghaladja. Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának
indokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az erdőgazdálkodót a törvényben
foglalt előírások betartására, illetve az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére.
Erdőterületen nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-,
főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.
A térkép (www.erdotuz.hu) piros színnel mutatja a megtekintés napján hatályban
lévő tűzgyújtási tilalmat. A nem színezett poligonok területén nincs hatályban
tilalom. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi
szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben
belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés
feltételeit, körülményeit.

Alsószölnök esetében ez a következő:
Avar- és kerti hulladék
égetés szabályai
(Kivonat Alsószölnök Község Önkormányzata 8/2013. (VIII.6.) önkormányzati rendeletéből)

„4. § (1) Tüzet gyújtani és égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen,
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú
cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető
legkisebb zavarása mellett
a) kedden 6 - 18 óra között,
b) csütörtökön 6 - 18 óra között lehetséges.
(2) Az égetés maximum 60 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

(3) Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni a szükséges
tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl: oltóvíz, homok stb.)
(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis
adagokban történhet.
(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett
időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén.
(6) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű
hulladék nem égethető. (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek
maradványai stb.)
(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és
gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő
lefedéséről.
5. § A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.
6. § Közterületen kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető.”
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