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Tájékoztatom, hogy az egész ország területére tűzgyújtási tilalom van elrendelve. A
tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a
szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős
miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és
az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt
területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és
gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől,
az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától.
A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a
tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, de erről az országos közszolgálati média is
tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – a
www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak,
amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén
teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu/
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon napi
frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található
erdőterületekről az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat.
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