Sajtóközlemény
Tűzgyújtási tilalom az ország teljes területén
Az elmúlt időszak átlagosnál melegebb időjárása miatt már februárban elkezdődött a tavaszi erdőtűz
szezon. Az elmúlt egy hétben a keleti országrészben már életbe lépett a tűzgyújtási tilalom, emellett
azonban az ország nyugati felében is indokolttá vált a tilalom elrendelése. 2019. március 6-tól az
ország teljes területén érvényesek a tűzgyújtási tilalom idején betartandó korlátozások! A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan
körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.
Az elmúlt két hét tavaszias időjárásnak, valamint a csapadékmentes, szeles időjárásnak köszönhetően az
ország teljes területén – különösen a parlag és legelő területeken, valamint az azokkal határos
erdőterületeken – fokozott tűzveszély alakult ki. Ennek következtében az elmúlt napokban is szélsőségesen
magas volt az erdő- és vegetációtüzek száma. Az elszáradt lágyszárú növényzet és erdei avar a jelenlegi
időjárási körülmények között gyúlékony állapotba került, így az erdőben vagy a mezőgazdasági területeken
közvetlen tűzeset forrásává válik.
Február közepe óta mintegy 2.000 erdő- és vegetációtűz keletkezett, melyek több mint 9.000 hektár fával
borított és mezőgazdasági területet érintettek.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban,
valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve a térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a
vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is.
A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a
korlátozó
előírások
betartása,
amelyekről
bővebben
e
cikkünkben
olvashatnak:
https://portal.nebih.gov.hu/-/rugalmasabba-valt-a-tuzgyujtasi-tilalom-rendszere.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett
térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan
frissül, így minden esetben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók”
mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítségével
pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket.
Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.
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