|,!
;:i

i\-

JÚ

,'.; -'1

.

'

Veszprém Megyci
Katasztrófavédelrni Igazgatósáq
Hatósági osáaly

B:

H 8200 Vcszprém' Dózsa György út 3l.
8201 Vcszprem, Pf.: 403.
Tel.: (0ó.88) 620-800; Fax: (06-88) ó20-809: E-:naill vcszprem.mki@katved.gov.hu

KOZLET're,NY
Erdő- és szabadtéri tiizek mcgelőzése
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyÍ.e többen vá]asdanak szabadtéri prograrnot és
tevékenységet, ennek során fokozott figyetnet kel1 fordítani az évről évre jllentltező
veszélyforrásra: az eri!őt(tzte. Az erdő. és szabadtéri tiizek szempontj ábó. i tavuz a
legveszélyeÍeteüebb időszak, ílyenkor Veszprém megyéberr evente tótt s,é,z h"l,yen
keletkezik ]z, A szabadt'éÍi tűzesetek különfele okokból gyrlladhatrrak' le$öbbjiik azonbaa
emberi gondatlanságra vezethető víssza

A Meryei Tűzmegclőzési Bizottság éppen ezért kiemelt feladatként kezeli a vegetáció.trizek

megelőzését, az ezzd' kapcso|atos figyelemfelhívást, !ájékoztatast.

Megkezdődttt az ayat és a növényi hrrlladékok égetésénekidőszaka is, ilyenkor fokozott
figyelemmel kelt eljárni az erdőkön kívijli tenileteken is, hiszen a felLigye1et nélkül hagyott
tűz könnyen továbbterjedhet és élctveszél1tjelentő, vagy srrlyos krírt okózó ttizek ronöava
válhat. A tíizet felügyelet nélkűl hagyni nem szabad, a tűz gpjtójrínak pedig
mindig
.
gondosko.lnia kell az eloltrísról is. A szabad területen tti*énő rűzg}ujtás' továbbá
a iarló és a
növónyi hulladókok égetésénekh1zvédel-rni előírásait az orszálgos Trizvédelmi SzabáttyzaÍ.
taÍtalmazza,

l'z ey!őlitz kockázata jelenÍősen függ az időjárási üszonyoktól, a szfuaz és szeles időjr{nís
megfelclő feltéteieket teremt az ilyen tűzesctek kialakulrísához, továbbterjedéséhe z. Etdát,lz.
veszélyes időszakban a vidékfejlesztési minisáer vagy az erdészeti hatóság tíjzgÉjtasi,illetve
látogatrási tilalmat rendelhet el egyes erdókben vagy akríLr az ország osszes"
erjeiéten.
Tűzgyújtdsi tilalom €setén az erdőkben _ beleértve a kijelött tiízrakóhelyeket is valamint az
-'
erdőterületek hatrírától szrímított kétsziáz méteren belül is tilos tüzet rakni l
felhíÚuk a figyelmét a közúton és vasúton utazókat, hogy égó cigaretta csikket ne
dobjanak ki a járrnűvek ablakín, mert a kiszáradt iirokparton, vasúti toliések metlett
keletkezó
tÍizek sok esetben közvetlenül erdő és nezőgazdasági teriileteket is veszélyeztetnek.
To-v-ábbi

A fokozott trÍzveszélyre va]ó tekintettel fethívjuk a mezőgazdasági teriiletcken gazdálkodók
figyelmét, hogy az érvényben 1évő jogszabályok alapjan, sajái teriiletének g'ondozásaról
gondoskodjanalg továbbá tegyenek meg minden sztikségés technikai, szervezési
i'ntózkedést a

tűzesetek megelőzése érdekében.

Felhívjuk tovabbá a kiskerttulajdonosok és a hétvégitelektulajdonosok figyelmét, hogy a
gyomégetesnél fokozott figyelernmel jrírjanak el' mert a kíszáradt aljnövényzet
r.ndlálrit
gyr:lékony és a gyorsan terjedő tí:z körmyen elérheti a nádasokat, erdőket, vagy a lakott

terü]eteket.

Amermlben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekoraz első és legfontosabb feladat a
kezdeti ..kis tiizek'' eloltrás:ín tulmenően az' hogy arról haladéktalanú értesíteni keu a

Katasztrófavédclmet
tulajdonosát.

a

105-ös telcÍbnszámon,

a

polgármesteri hivatalt, továbbá

a

terü1et

A hizvédeLmi előírások, Valamint az

égetési tilalomra vonatkozó tendelkezések megszegésétaz
illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától fliggően bírsággal sújthatják. Tűzvéde|mi e|őirás
megszegéséért,t|a az fiZet' idézett elő, 100.000 foÍinttól i'000.000 forintig terjedő tűzvédelmi
bírság szabható ki.

Az okozott lcírokérta tíjz okozőját felelősség tcrhcli, ha

a szabadtéri égetésmiatt nagy értékű

vagyontiírgyak krírosodrrak, vagy €mberek kerülnek veszélybe, a tízokozó ellen büntetőelj arás
is indulhat.

Túzgyújtási tilalommal és erdótÍizekkel kapcsolatos további bforrnációkért keresse fel a
www.katasztrofavedelem.hu, a www.veszprsrn.kataszh'o1-avedelem'hu vagy a www.nebih.hu
oldalakat!

Az Országos Tuzmegelőzési Bizottság megbizrísából készült kisfilmet az alábbi li::kre kattintva
tekintheti meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu.iindex2.php?oaeeid:press-video index2&vid=32

Kérünk mindenki! hogy a tiizesetek mege!őzése és a tiízkárok csiikkentése érdekébena
fenti tájékoztatóban foglaltakat vegyék Íiglelembe a szabad területen végzett
tevékenységek során.

Vesznrém. 2014' marcius 10.

