Tisztelt Erdőgazdálkodók! Tisztelt Erdész Kollégak!

Az előnyös tulajdonságok mellen fontos szem előtt tartani a régi mondást: A TŰZ

JÓ SZOLGA.

DE ROSSZ

MESTERr
A rossz Időpontban. rossz technikával. rossz helyen végrehajtott éeetés. több kárt okozhat. 1111111 hasznot az
adott területen a gazdának. és nemcsak neki. A gondailamil mes&yújiott. Vagy nem inegfelelöen eloltoti tüzek.

sok millió né~vzennéter erdő. rét. nádas. és bernie többszazezer élolény pusztulását okozzák. Ennek a
kiadványnak teijedelnu okokból nundőssze annyi a célja. hogy telvillautsa. HOL. MIKOR és HOGYAN
gyujthauu~k tüzet. es nnre kell tigyelntuik a tüz hasznalatánál. Részletes ‚nformacio a projekt honlapján es a
projekt keretében szervezeu oktatásokoti kapható.—
Erdőtön’énv hatálya alá tartozó területekre vonatkozó égetésí szabályok (erdó, fásitás, erdőgazdálkodásÍ
tevékenységet közvetlenül szolgáló területek. szabadrendelkezésú erdők)
VÁGÁSTERI HULL1DK ÉGETÉS
Az esetlettes félreértések elkerülése érdekében ki kell hangsúlyozni. hogy a vágásién hulladékégetés keretében.
a fahasziiálat után, a vágástéren ~isszainaradó biomassza égetése a megengedett. a későbbi erdő felujitási
erdönevelési feladatok megkönnyítése és erdővédehní problémák megelőzése érdekében. \‘á2astén
hulladékégetés során háztartási vagy Ipari hulladék. fakitennelésnél keletkezett olajos flakoti vagy egyéb
hulladék égetése szigorúan tilos.
MIELÖTT ÉGE TSZ FONTOLD MEG:
.

.

.

Vágásiéri hulladékot az erdőben abban az esetben lehet égetéssel ineesenumsitem. ha annak
felhasználására és hasznositására tnás lehetőség nines. vay az nem ~azdasagos
A vágástéri hutladétégetés költség és idöigényes. nagy körültekintést igénylő müvelet. V&rehajiasa
elött mindenképpen érdemes az erdészeti szaketuberrel konzultálni. lát-e más alternatív megoldást ilyen
tehet a vágástéri aprftékolása. ágfagyűjtés megszervezése vagy olyan erdösitést teelmnolőeja

aLkalmazása. aim nem igényli a terület vágástakaritását,
Védett tenimészeti területen lévő erdőben. lehetőséa szerint különösen kerülni kell a vaeasten
IudladékégeWs’.

IL~ MÉG IS SZÜKSÉGES AZ EGETES.

Ig” tervezd:
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A vágástén és egyéb fahulladék égetése a területileg mlletekes meyei. fóvái’o~i karasztrofavédelun
igazgatósághoz történő bejelentési követően vegezhető. alkalonhzerü ifizveszélyes ievékeny5eg.

A bejelentésimek ianahnazma kell az alábbi adatokat
bejelento neve’ enne. elerlmetőséee.
erdőeazdalkodo tbldlmasználo neve. enne. eLérheto~ége
eeetés helye Az erdorészlet azonosítón kívül. jatasoll EOV koordmnátat es nme2kozeliilmelőség
rövid leírását is megadni.):
eeetés időpontja:
tervezett égetés rövid jellemzése (kitemjedés. lerület):
az égetést felügyelő személy neve. címe elérhetósége
Ha az égetés időjárási vagy egyéb okokból eLmarad. ennek bejelentese is feltétlentil ~zük~éee~. nehogy a
lenmleten keletkezett és bejelentett erdőtüzei ‚á2aslerl lnilladékéeetesnek eondolják a
kalaszitofavedelemmi üttyeletén. A későbbi időpontban iörteno ve~relmajtási vagy a belelemitetthez képest
elimuzodo ve~ehajiást is be kell jelenteni

Védett területen a fenn bqelentes mellett. az égetéshez. a tennészetvédelnri hatóság engedélye is
szükséges!

.

Így hajtsd Végre
Az égetést. az erdo~azdalkodo altal inegbizott személy trányitása mellett. az erre a tmuikara vonatkozo
túzvédelmi oktatasban részesült szentélyek végezhetik. szélcsendes időben.
Az égetés helvszinén a tűz jelzésére alkalmas eszközt (niobiltekfon esetlet rádió) kell készenlétben
tart am.
A jogszabály szerint az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faálloinány szélétől
legalább 30 méterre halomba van rakva. ékörülötte legalább 2 méter széles. éghető anyagoktöl mentes
tűzvédő sávot alakítottak Ici.
Az égetés helyszínén a tűz movaterjedésének megakadályozására alkalmas. megfelelő nienityiségű
tűzoltóeszközt kell készenlétbe belyewi
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A váeástért hulladékénetés vé2rehajtásához szerencsés esetben — és kedvező körülmények közön — valóban
ele2 ‚term” tapasztalat es egy doboz gyufa. de sajnos egyre többször előfordnl. Iionv valamelyik kedvező feltétel
luanyzik vagy me2valtoz,k A rossznL gondatlanul vé~ehajtott égetések miatt, a tűz számtalan alkalonnual
nemcsak az adott gazdálkodo szomszédos fiatalo~ait seninnsitette met hanem tobb tíz -. szazhektaros tüzeket
okozott.
ELLENÓRZÓTT TL2.
Az ellenőrzött tüzekkel. a területen található ésheto biomassza mennyiségét cbökkentjük. Mivel iz égetés
időpontját Úgy választjuk met ho~y az éeési kondíciók ‘kedvezotlenebbek’ legyenek. a tűz — felszíni tűzként —
elsősorban a könnyű biomnasszában teijed. Emiatt. a következő évben az állományból hiányzó “~y~tjtós’
(kötmvű biomassza) miatt, a tuz keletkezesének való~zinűsége tnjnnnáhs Ezzel az eljárással. több nnlhó hektár
erdőterület kockázat csökkenteser vegzik szene a vtlagbaii.
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Indokolt esetben, a vágástéri hulladék összegytijtés nélküli elégetésére. a tűzpászta tisztántartására.
ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdógazdálkodó. Az ellenőrzött tűz. olyan folyamatosan ellenőrzött
viszonyok között égő tűz. melynek célja a biomassza mennyiségének csökkentése a területen,
Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását. az erdögazdálkodó köteles bejelenteni a területileg illetékes
megyei. rovárost katasztrófhvédelrni I2az2atósáv)ak Köteles továbbá az érintett területet bennitató
térképet. az alkalmazandó égetési techmkak leírását ás a tűz biztosításához rendelkezésre álló saját
eszközeinek li~tájat irytljiam
Az ellenőrzott tuz iranyilásat. legalább tűzoltó alaptanfolyanu végzettséggel rendelkező ~zetnely
végezheti.
Védett természeti területen. ellenőrzött tűz csak a védett tetutészeti teillleteia’e vonatkoző jogszabályok
betartása mellett, a tennészetvédelini hatóság eneedélyével végezhető.

TÜzG}’L:vT1sz TILALOM’
Nem lehet vágástéri hrmlladékégetést és ellenőrzött égetést végezni. ha tűzgyújtási tilalom vall érvényben.
Tűzgyújtási tilalmat az erdészeti hatóság és az erdögazdálkodásért felelős miniszter rendelhet cl. A tilalom az
erdőre, valamint a kttlterülen tagatlanoknak az erdők és fásitások 200 méteres körzetében találliamiá területére
vonatkozik. Azaz. ahol ellenörzött égetést vagy vázástéri éeetést vé~ezlietsz Ott be kell tartani az elrendelt
tilalmat

Tűz2vúitási szabályok kirándulóknak
Kedves Természelbarátok, Ei’dőjárök, Terinészetjárók, Klránditlók! Kedves Tüzi’akók!
Nmcs jobb. innit egy flnom stilt szalonna. grillezen zöldség. birkapaprikás szabad tűzön elkeszitve vagy ey
beszélgetés a táborrüz mellett. De a gotidatlanul meggyújtott vagy nem megfelelően elolton tüzek ok millió
né~izernléIer erdő. rét, nádas és benne többszázezer élőlény pusztulását okozzak Az a ccl. hogy osszefoglaljuk
HOL. MIKOR és HOGYAN eyujthatunk tüzet és nüre kell figyelnünk a tűz hasznalatanál
HOL G)TJJTHÁ TŰK TVZET:
4 tüz2yúJtasi szabályok nagyban tItg~iek attól. hogy hol szeretnénk tüze’ rakni. Erdőben elsősorban a kijelölt.
kiépített tuzrakó helyen szabad tüzet rakni. ehhez nem kell külön engedély sent. Ha nem ilyen helyen akarunk
tüze’ rakni. ahhoz erdőben az erdőgazdálkodó. azon kívül a terület kezelőjének engedélye kell Vedett
tennészen területen a tűzrakáshoz a tennészetvédelnii hatóság engedélye is szükséges lehet!
Ha nem kijelölt helyen raksz tüzet. alakítsd Ia meefelelően a tűzrakó helye” A nizteret rakd körbe kövekkel
vazy mélyitsd a földbe!
MIKOR GYÚJTJL4 TŰK TÜZET
Főszabály szernt mindig lehet tüzet rab”. ha az adoit helyen nincsen ervénvben tűzgyújtási tilalom. A
rünyújtási tilalom az erdőre. valamint a külterüleii m2arlanoknak az erdok és fásítások 200 méteres körzetében
található területére vonatkozik. (Az akruáhs ttizeyujtási nlaloinrol. a ‘v’vw.erdoruz liii honlapoii
tájékozódhatsz )
A!JEL OTT TÜZET RÁKSZ.
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Olyan helyett valasz a tűzrakaslioz amely szélvédett és legalább 5 méterre van a sátradiól.
felszerelésedrőt és barmi inas gyitlekony anyagtól.
.1 tűzrakóhelyet niásfel méter s’t~ant körben tisz’itsd meg: iávolitsd cl a leveleket. gyepet és nmtden
égjietőt a ialajról
Ne gyújts tüzet kozel a bolsokhoz vigy a faágakhoz!
FIa lelte’. áss egy lyukat a tuznek. ami lemiább 30 ceniitnéter mély.
Lelietölee építs egy gyűrűt kövekből a tűzrakó hely tötitl.
Válogasd szét a fát méret szerint a nmzrakashoz (gyűjios. aprofa. tuzifa)
Gondold Végig. milyet’ fát égetsz cl

Erdőben a fa. az erdógazdálkodó ~ 42 erdógazdálkodó sokszor odakészit fái a kiépített tttzrakohely
mellé. de ha ezt nem teite. akkor. neked kell goitdoskodnod fáról Ezt vásárolliatod a benztnkuton hozhatod
ottlmonrt5l vagy esveztetlmeisz az erdőgazdálkodoval. terülei tulajdonosával SOHA tie vá~j ki élo ~im az erdőbe”
Ez egyrészt bűncselekmény. másrészt nedves. ezen nehezen é&

AMÍKOR TÜZET RAKSZ.
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Ne rakj túl naey tüze’! Nem a nagysaaa a lényeg! Fotttos szabály. hog’ csak akkora tüzet rakjunk.
amekkorára feltétlenül sziikségtink van es amekkorát ellenórzésünk alatt tudunk tartani Kedvezőtlen
időjárási! lénkön vtszonyok ebeten az éno zsarátnokok parazsak akár több szaz niéterre is cl tudnak
repülni. lángra gy4va az avart, a gyepet’ Ezt hívják a szakemberek n2rötűznek .4 nagy lan2gal égő tű.
tbzésnél csak odaeeeti az etch ~tIte~nel összekonnozza a Inni. a tábomiuzitel pedie csak arra jó. hogy
itnndenki több mitéteire Üljön a tűztől. A fözésez. sütéshez Jó paiazsra van sziiksénünk. anmely lassú
énéssel jön létre )
Ne ltasnialj senmulyen éghető folyadékot a tűz benyűjtásálioz’
Gondold vegig imre akarod hasznáint a tüze’ es inetumyt ideig van ra szükséged.
Mindig figyelje egy felnőtt a tüzet’
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Lehetőleg hagyd teljesen iiainwg’ leégni a tüzet. ilyenkor a Ie~köiuiyebb jöl eloltani
Locsold Ic a tüzet minél több vízzel!
Keverd Össze a liamuval. Figyelj a tűz szélére onnan u húzd középre a
Loesold meg kinét a tüzet!
Mielőtt on hagyod. ellenőrmzd jól ollouad-e cl’ Tartsd a kezed a nedves hamu felé a közepén es a szelen
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is. NE énnlsd meg a hamut. mert megégetlieled ~
Ha érted. ho2y mué~ folTo. önu mn& ra vizet es keverd össze!
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FIa a Imamini kihult. ~.zedd ~zet a tűzrako hely köré általad épített gyünit. temmiesd vlv.za gödröt’
Ha a hamu forro ne indulj cl tie hacvd magára’

Tűzgyújtási ~zabáIvok kertészkeclöknek
Talán nem is gondolnátok. de Manvarorszőgon evente több Hullt 20000 erdő- és vegetáciőtftz keletkeztk. Ezek
a tüzek a szárazabb években nuntegv 500 inilho ue2yzennétem területet énmuenek! Szemben miiás
koniniejisekkel. Magyarországon a tüzek 99 százaleka emberi mulasztás, (őleg gondatlauság miatt
keletkezik.
kz év folyaman Két kiemelten tűzveszélyes id~zakot külőni hetünk cl
A rnras:i m:ek jellemzően a hőolvadás utam. februar-aprilism c~apadékmentes időszalja esnek A tűz
tovatemjedését segiti. hogy a vegetáció még nemi’ zöldült ki. és az előző évről na~y niennymségű elszaradt
lágyszárú uővényzei. illetve lomb található a területen, amely száraz idóbemi Könnyen láii2ra lobban. A tavaszi
vegetácintilzek tbkém lombos erdősitésekben. tiataiosokban. cseijésekben és 2yepterüleieken keletkeznek. A
tűz nemcsak sot hektár üatal erdő pusztulását okozza. haileul súlyos karokat okoz a tavasszal éledő
tenmiészemnek. elpusztítva sot állatfaj kicsinyeit is.
A “ióri idős:akbnn. a hosszabb ciapadélanentes. száraz-mmieleg mdöjárásm viszonyok köveikezieben az erdei avar
és tülevélréteg. illetve az itt felhahnozodotm elhalt gallyak, ágak teljesen kuzaradnak és köiuiyen lanera kapnak
A nyári erdőtüzek intenzitása a ~zéIsősé2esebb időjárassal no e~yre zyakrabban kell koronarüzek ellen
védekezni.
Sajnos a nem körültelaiitoen veszett keni növényi hnlladékégetés rendszeresen okoz erdo- és ve~etáciotiizet
Sokszor new számolnak az unmörüzzel. é~ a 3zél az izzó zsarátimokokat. szikrákat messzire repiti lmieg2yújrva az
erdőt. umezót néha a szomszéd falmazam Maskor a nem megfelelően eloltomi kerti tűz ~rillezés bo~racsozái
növényi hulladékégetes niasnap harmadnap nerőtüzek forrásakent ujtaéled.

Ne feledd. ho2yha a helyi Önkonnrniyzati rendelet nem tarmahnaz kivemel szabaly. TILOS a Kertben imövenyi
ludladékot égetni! \lindaniellemt te es a kened ms jobban ját. lii imtkabb komnposzialsz.
Ovd a szomszed tennényém. komitrolláld a tüzet’

Tűzgyújtási tilalom idején

TILOS TÜZET GYÚJTANI
az erdőterületeken, valamint
a fásításokban és az ezektől mért
200 métérés körzetében lévő
külterületi ingatlanokon!
Tűzgyújtási tilalom idején a kijelölt tűz
rakó helyeken is tilos tüzet gyújtani!
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Aki a tű yújtási tilalom sabMyáitrneúé~tl és tÚzgyújíási tilalom idején
tOzet ráter~lŐ’éde!mi bírságot köteles fizetni!

Ha tüzet lát:
hívja a TŰZOLTÓKAT
az INGYENES 112-es számon
vagy értesitse az erdőgazdálkodót!
Ha nincs térerő, keressen egy magasabb pontot,
vagy egy tisztást!

Minden perc számít,
életet menthet és sok hektár
erdőt segíthet megvédeni!
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További infarmdriákat a: aktuó (is tűzgrújtási tilalamról, a tűzgyújtási tilalom szabályairól, a tűzrakós fartélyairól valamint
a hazai ás külfö!dierdórüzekről, segetóciótüzekról itt talölhat:
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