35540t342-:2t2U9.eft.

TAJEKOZTATO
Belteriileten a kerti ziildhullad6k el6get6s6re csak ott van lehet6s6g, ahol van kifejezetten
erre vonatkoz6 rendelete az iinkorminyzatnak, Ez pontosan sztbtilyozza, mely napokon,
milyen iddintervallumban szabad a kertben ziildhullad6kot 6gettni, ilyen szabrllyozris
hi6ny6ban tilos ez a tev6kenys6g. TiizgyirjtAsi tilalom eset6n akkor sem megengedett a

fiizgyrtjths,ha azt egy6bk6nt m6s jogszab6ly megengedi.
A k6rok akkor el6zhetdek meg a legkiinnyebben, ha tiszt6ban vagyunk a biztonsigos
szabadt6ri trizgyrijt6s 6s a trizmegel6z6s alapvet6 szabillyrival. h kiilteriileten v6gzett
6get6s enged6lyhez kiitiitt, igy el6zetesen enged6lyeztetni kell a ttiizv6delmi hat6s6ggal a
l6bon 6116 niiv6nyzet, tarl6, illetve a niiv6nytermeszt6ssel iisszr:fiigg6sben keletkezett
hullad6k szabadt6ri i!get6s6t.

A szabadt6ri tiizgyrfij t6s felt6teleit az Orszitgos Tiizv6delmi Szah,6lyzat tartalmtzza, a
jogszab6lyt6l elt6r6 vagy hat6srigi enged6ly hi6ny6ban vfigzett tiizgytijt6si tev6kenys6g
tiizv6delmi birsdgot von maga utin!
A szabadban meggyrijtott tizet soha ne hagyjuk feliigyelet n6lkiil 6s minden esetben
gondoskodjunk megfeleld mennyis6gii olt6anyagr6l. Mindig legyen nflunk attiz oltflsfira
alkalmas klzi szerszirm, 6s csak akkora tiizet gyrijtsunk, amekkorit folyamatosan
feliigyelet alatt tudunk tartani. T6j6kozridjunk a v6rhat6 id6jir6sr6l, mert a sz6l kedvez
a tiiz gyors tovfbbterjed6s6nek.

Avar

6s

kerti hulladdrk 6get6se

A hat6lyos jogi szabflyozhs 6fielm6ben tilos a kerti hullad6k 6get6se. A tiltds al6l az
onkorm6nyzat helyi rendeletben felment6st adhat, ebben szabftlyoz:,za az 6geI6,s felt6teleit,
k<iriilm6nyeit is. 4116l, hogy mikor lehet a kerlben 6getni, a helyi 6nkorm6nyzatn6l kell
6rdekl6dni. Amennyiben az onkorm6nyzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar 6s
kerti hullad6k 6get6se.
Kerti grillsiit6 hasznflata, szalonnastit6s, bogr:iicsozis
A saj6t tulajdonu, beltertileti ingatlanon taliihat6 luzhely, vagy grillsiitl hasznillata nem
tiltott a tuzgy:fjtilsr tilalom (fokozott Luzvesz6ly) idej6n sem. Az ilyen - nyilt l6ngir berendez6sek, eszkozok haszn|lata, f.tz gy($I6sa az: ingallanon beliil az 6ltal6nos 6get6si
szab6lyok betartdsa mellett tortenhet. Ezek roviden a kovetkez6k:
nem szabad feltigyelet n6lkiil hagyni rtrtze\ a m6g ki nem hfflt parazsat, hamutl

.
.

gondoskodni kell a megfelel6, tiiz oltilshrr alkalmas anyag,
k6szenl6tben tart6s616l:

.

az 6get6st kiivetden a

e>szkdz

-

vfz, homok

-

tizet gondosan el kell oltani, meg kell gy6z6dni arr6l, hogy

val6ban kialudt.

Erdd kltszhz m6teres korzet6ben l6v6 ki.ilteri.ileti ingatlanokon azonban tilos a nzgytqtas
tvz gyQthsi ti I al om ( foko

zo

tt Iuzv e sz6ly) i dd s z ak6b

an.

A tiizek 99 szSzal|ka emberi gondatlans6g, rosszabb esetben sz6nd6lcoss6g kovetkezm6nye,
ez6rt az erdrj- 6s veget6c:i6btz elleni legjobb v6dekez6s az odafigyel6s.
eldobni < 1 misodperc, eloltani > 100 6ra helyrefllitani > 100 6r
Segitse az erdlszek 6s a katasztr6fav6delem munk5j6t 6s figyeljen az alitbbiakra:
Soha ne dobjon el 6gd cigarettacsikket!
Erd6ben csak a kijeliilt helyen gyrijtson tilzet!

.
.
.
.

Gondosan oltsa el a tizet, haszndljon hozzivizet, vagy lergalfbb 5 centim6ter
fiildet, mfskiiliinben a sz6lben visszagyullrrd!
Igyekezzen a l<ertben is csak akkora tiizet rakni, amib6l a sz6l nem tud nz6

zsar6tnokokat tovdbbvinni!

.
.

Tartsa be

a

tiizgyrijt{si tilalom szabilyaitl

Soha ne hagyja a szabadt6ri tiizet drizetleniil!

Nemzeti Etelmiszerldnc-biztons6gi Hivatal Erd6szeti lguzgat6shg
Beliigyminiszt6rium Orszigos Katasztr6fav6delnni F6igazgat6slig Orszigos
Vo natko z 6 j o gszab 6ly ok:
. 2009. 6vi XXXVI. tiirv6ny nz erd6r6l, az erdo v6delm6r6l 6s az

.
.

erd6gazdflkoddsr6l
5412014 BM rendelet az Orszhgos Trizv6delmi Szabilyzntr'fil
412008.

(VIII.

1.) OM rendelet az erd6k tffz elleni v6delm6rrdl

30612010,

(XII. 23.) Korm. rendelet

a leveg6 v6delm6r6l

iinkorm6nyzati rendeletek

Fontos tudnival6k a tiizgyfrjtdsi tilalomr6l, a ttizgyirjtfls szabilyair6l
A tiizgyujt6si tilalornmal kapcsolatos legfontosabb tudnival6k, tov6bb6 az erd6teriileten

6s a

szabadban tort6n6 tuzgybjths szab|lyai az alilbbiakban olvashat6ak.

Tiizesetek szabad tedileten tdfi6n6 bekovetkez6s6nek nagyobb kock6zala esef6n, az
erd6gazd6lkod6s6rt felel6s miniszter, fokozott fizvesz6ly id6szakft (t0zgyujt6si tilalmat)
6llapithat meg, 6s hirdethet ki, egyeztetve a katasz:tr6fav6delem ltd,zponti szerv6vel (BM
OKF). Ttizgyujt6si tilalom (fokozott nzveszlly) idej6n tilos Iuzet gyfi|:ani az erd6tertleteken,
valamint a fSsit6sokban 6s az ezek 200 m6teres korzet6n beli.il l6vri krilteri.ileti ingatlanokon.
Ide 6rtend6k a felsorolt tenileteken tal6lhat6 ttzrak6 helyek, a vasirt d:s kdzrit menti f6sit6sok.
de tilos aparlag- 6s gaz6get6s is,

A trizgyujt6si tilalom (fokozott Etneszlly) meg6llapit5sa 6s visszavon5sa fligg a
meteorol6giai koriilm6nyektll, az erddben tal6lhat6 (:16 6s holt biomassza sz6razs6g6t6l6s a
keletkezett tiizek gyakoris6g6t6l, A nzgyQthsi tilalornr6l (fokozott tu'.zvesz6lyr6l) a Nemzeti
ElelmiszerlSnc-biztonsSgi Hivatal Erd6szeti IgazgatSshg (NIEBIH IJI) kozlern6nyt kiild az
6rintett szervezeteknek, orsz6gos kozszolgilati m6di6nak,

6s

hivatalos honlapj6n

www.erdotuz.hu kozzlteszi a uzgyijthsi tilalomr6l (fokozott {izveszr.6Tyrol) sz6l6 t6rk6pet.
Az aktu6lis trizgyujt6si tilalomr6l (fokozott tizveszllyrol) a NEBIIJ EI hivatalos honlapja
mellett thjlkoz6dhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az orulan is el€:rhet6 tov6bbi szakmai
honlapokon, amelyek sz6mos egy6b hasznos inform6ci6val szolg6lnak a szabad tertileten
tort6n6 tirzgy0jt6sr6l. Kiemelt helyen teszi kozz6 a hirt a kataszlr6?av5delem is honlapj5n:
www.katasztro favedelem. hu.

A fizgy$titsi tilalom (fokozott tuzveszlly id6szaka) megdllapit6s6ra

vonatkoz6

krirtilm6nyeket a NEBIH EI minden nap 6r16keli, 6s; egyeztelve a l3M OKF-fel dont arr61,
hogy a krivetkez6 napon sztiks6ges-e F,vgy$thsi tilalom kihirdet6se, vagy nem. A tuzgyujt6si
tilalom (fokozott fizveszlly) a k6zz6t6telt6l a visszavon6sig (a helyzetben bekovetkezett
v|ltozhs kihirdet6s6ig) 61. Az emlitett honlapokon napi frissit6ssel megtekinthet6, hogy van-e
6rv6nyben tiizgyujt6si tilalom (meg6llapitott fokozott nnvesz6ly). A lakoss6g a lak6helye
korny6k6n l6v6 erd6tertiletekr6l a NEBIH EI itltal k6szitett interaktiv erd6t6rk6pen talSlhat
tov6bbi infonn6ci6t,

Erddk tiizv6delme
Magyarorszhgon k6t frrkozottan erdobtzveszllyes id6szakot kiilonithetiink el, Az egyik kora
tavasszal, h6olvad6s ut6n kcizvetleniil, amikor er kizoldiil6s ekitt els6sorban r6t 6s
tarl66get6sek krjvetkezt6ben gyullad meg az erd6, 6ltal6ban lombos erd6telepit6sekben 6s
felirj it6s okban oko zva i gen j elent6s k6rokat,

A

a

a

m5sodik veszllyeztetelt id6szak
nyhri h6napokra esik., amikor hosszabb
csapad6kmentes, forr6 id6j6r5si viszonyok kovetkezt6ben az erdei avar 6s trilev6lr6teg teljesen
kisz6rad. Ezek az erd6fiizek els6sorban eldobott cigarettacsikkek 6s a hizgyrijtdsi tilalom

(fokozott tlveszlly) kihirdetese ellen6re meggpjtott t6bortiizek, ny6ri

gaz6get6,sek

k<jvetkeztdben keletkeznek, elscisorban erdei 6s fekete fenyves, valamint id6sebb lombos
6llomSnyokban.
A Magyarorsz6gi erdtitiizek 99 szfnal6ka(l) emberi gondatlans6g vttgy sz6nd1kossiig miatt
keletkezik.
A klimav6ltozhs kovetkezt6ben, a kor6bbin6l forr6bb nyarakon nem a tiizek sz6ma n6het
meg jelent6sen, hanem a terjed6si sebess6ge 6s inten:zit6sa. Igy esetenk6nt j6va1 nehezebb az
erddtiizeket eloltani, es j6val nagyobb teriileteket 6rinthetnek, mint kc,r6bban,
Az el6bbiek alapjilnlitlhat6,hogy az erdcik hiz elleni v6delm6nek kiemelten fontos szerepe
van mind az erdogazdhll<od6s, mind a tfzv6delem olda16r61.
Az erddgazd6lkod6k a parkerd6k teriilet6n turisztikai c6lb6l 6lland6 6s biztonsiigos ttizrak6

helyet kdtelesek kialakitani. A kijelolt fizrak6 belyet az erd6gazd6lkod6 koteless6ge
karbantartani 6s an6l is gondoskodnia kell, hogy az efiotttz elleni v6delemmel kapcsolatos
feltdtelek biztositottak legyenek.

A kialakitott ttizrak6 helyen az alSbbi szabdlyok betarlds6val b6rki r:akhat tizet, de sz6mos
fontos szempontot figyelembe kell venni. A tnz meggyt$t6sa el6tt a tvzrak6 hely komy6k6t
meg kell tisztitani a ttiz terjed6s6t ekisegit6 anyagokt6l, levelektdl, fa6gakt6l. Soha nem
szabad feliigyelet ndlkiil hagyni az 696 tizet, a m6g ki nem htilt parazsat, hamut. Fel kell
kdsziilni a triz eloltdsira, ha felt6madna a sz6l, gondoskodni kell arr6l, hogy k6szenl6tben
legyen a tvz oltSsdra alkalmas anyag, eszkoz Qtl. viz, homok, laplrt). Ahogy a hizre nincs
sztiks6g, azt gondosan el kell oltani 6s meg kell gy6zodni arr6l, hogy val6ban elaludt, a
hamura tdvozits el6tt lehet6leg fdldet kell sz6rni.
Az erdogazd6lkod6si tev6kenys6ghez kapcsol6d6 6get6sre csak az erd6gazd6lkod6 vagy az
erdo tulajdonosa ir6sbeli enged6lye birlok6ban l6v6 szem6ly jogosult. Nagyon fontos tudnr,
hogy az erdogazd|lkod6si tev6kenys6g keret6ben v|gzett 6get6s alkalomszerfi trizvesz6lyes

a

az

illet6kes
tev6kenyr;6g megkezd6se el6tt
tev6kenys6gnek min6siil, amelyet
katasztr6fav6 delmi igazgat6s6ghoz be kell jelenteni. Vedett term6szeti teriileten l6v6 erd6ben,
a kijelrilt 6s a ki6pitett tuzrak6 hely kiv6tel6vel, ttiz gyQthshhoz a term6szetv6delmi hat6s6g
enged6lye is sziiks6ges,

Az

a turisztikai ctilpontnak szhmit6 parkerd6k tenilet6n
biztons6gos tiizrak6helyeket kialakitani. A kijeldlt tuzrak6 helyet az
erd6gazd6lkod6nak kell karbantartani,6s az erd6 nn elleni v6delm6vel kapcsolatos felt6telek
megteremt6s6r6l is neki kell gondoskodni. A kiarlakitott tiizrakdhelyen a tiizv6delmi
rendelkez6sek betartisival b6rki jogosult tiizet ra[<ni.
erd6gazd6lkodr6k kiitelesek

5l1and6

6s

Az

erd6ben kir6ndut6k csak

a kijelolt

tuzrak6helyeken gyrijthatnak ti.izet

az

alilbbi

szab6lyok betart6sa mellett:

.
.

a tiiz meggytijt:isa el6tt a tiizrak6hely kiirny6k6t meg kell ttisztitani a levelektdl,
fadgakt6l annak 6rdek6ben, hogy a tiiz ne terjedhessen 6t nz erd6re;
atizet nem szabad feliigyelet n6lkiil hagyni, de a m6g ki nem hiilt parazsat,

hamu seml

.

amint feltfmad a sz6l, a tiizet el kell oltani: gondoskodni kelll arr6l, hogy
atfiz olthsfla alkalmas anyag, eszkiiz (pl. viz, homok, taprit);

k6szenl6tben legyen

,

az 6get6s befeje:z6se ut6n a tiizet gondosan el kell oltani, meg kell gy6z6dni arr6l,
hogy t6nyleg elaludt, a hamura tfvozirs el6tf lehet6leg fiildettkell sz6rni.

Az erdilgzzdflkodisi

tevdkenys6ghez kapcsol6cl6 6get6sre csak az erdiSgazd6lkod6 - irdsbeli enged6lye birtokrlban l6v6 szem6ly jogosult.
Az erdogazd6lkod6si 1;ev6kenys6g keret6ben vlgzett 6get6s alkrlomszerii tiizvesz6lyes
tev6kenys6gnek min6stil, amelyet az illetdkes katasztr6fav6delmi igazgat6sighoz az lgetls
megkezd6se el6tt be kell jelenteni.
Az erd6teriileten v6gzett 6get6s rdszletes szab6lyait a412008 (VItI. 1,) 0M rendelet 9. g
tartalmazza. V6dett term6szeti teriileten l6v6 erd6ben - a kijelolt 6s a ki6pitett trizrak6hely
kiv6tel6vel -tiz gy$t6s6hoz a term6szetv6delmi hat6s6g enged6lye is sziiks6ges.
Amikor a tiizesetek bekiivetkez6s6nek val6sziniis6ge n^gy, az erdrigazd6lkod6s6rl felel6s
miniszter (Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztonsSgi Hivatal Erd6szeti lgazgat6s6g (NEBIH ED)
fij ZeyV nASf Ulaf,MAT (fokoz ott Eyv eszlly id6szakot) illlapithat meg 6s hirdethet ki.
Ilyenkor tilos tiizet gyfjtani az erd6teriileteken, valamint a f6sit6sokban 6s az ezek 200
m6teres kdrzet6ben l6v6 kiilteriileti ingatlanokon.
A tilalom kiterjed a felsorolt teri.ileteken taliihalo tiizrak6helyekrer, a vasirt 6s kozirt rnenti
f6sit6sokra, bele6rlve a parlag- 6s gaz6get6st is. A jogi szab6lyoz6s ris az ehhez kapcsol6d6
nzgyQtisi tilalom az erd6k 6s f6sit6sok kornyezetdre 6rtendci, de a, {iz keletkez6s6nek 6s
terjedes6nek fokozott vesz6lye miatt ebben az idoszakban sehol nem javasolt az 6get6s,
annak hirlny6ban az erd6 tulajdonosa

fizgyQtits.

A nzgyfitisi tilalom

(fokozott tizveszely) megSllapit6sa, kihirdetl6se, 6s visszavon6sa
meteorol6giai kiiri.ilm6nyektol, az erd6ben tal6lhat6 616 6s holt biomassza szirazs|gSI6l6,s
keletkezett tiizek gyakoris6g6t6l fiigg. A ttizgyirjt6si tilalomr6l (fokozott ttizvesz6lyr6l)

NEBIH EI tij6kozlatja az &intett szervezeteket, l<ozte az

orsz{t11<>s

a

a
a

kozs'zolg(iaIi m6dia

kepvisel6ket is, a trizgyfijt6si tilalomr6l sz6l6 aktu6lir; t6rk6pet az lrintelt hat6sdgok hivatalos

honlapjukon kozzlteszlk.

A BM OKF

honlapj6n

a t6rk6p itt

6rhet<j el:
prjtasi tilalom
Az aktu6lis tnzgyujtisi tilalomr6l (fokozott tuzves:z6lyr6l) a NEB.II{ EI hivatalos honlapja
(https://tuzgyujtasitilalom.nebih,gov.hu), www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is

el6rhetrj szakmai honlapok t6j6koztatnak.

Attizgyfijthsi tilalom akdzz6lt6telt6l a visszavonlisig 6ll Az emlitett honlapokon az 6ppen
akturilis 6llapot l6thaI6.

