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Erdő. és szabadtérÍ tiizek megelőzése

Áz enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyr. többen vrílasztanak szabadtértprograrnot éstwékeirységet, ennek során fokozott figyet*et kelI fordít ani ;;""ől éwe jelentkezőveszélyforrásra: a'Z erdőtÍizre. Ae erdő. es szabadtéri tiizek szempontjáb ő| a tavasz alegveszélyeztetettebb. időszak, ilre$gr v*?p;é.*Legyéuen e.."otl iout szán he'yenkeletkezik tűz, A szabadtéí. t.i""."t.t különfél; ototuot gyulladhatnak, 1egtöbbjük azonbanemberi gondatlanságra vezethetö vissza.

A Meryei Tűzmese|izési Rizottság eppm ezért kiemelt feladatkent kezeli a vegetáció-tüzekmegelőzését' az ezze| kapcsolato' nó.ieinr.thivást' tlíj ékoztatást.

Megkezdődött az TT Í' a n<ivényi 
'}{raorir<o| 

égetésenek időszaka is, ilyenkor fokozottfr$relem'nel kell eljární az erdőkön ldviili t...:u.t.f.o is, lríszen a fetügyelet nélkül hagyotttüz könnyen továbbterjedhet és élÁeszélyt jd;ő;""gy súlyos kárt okozó tiizek foniísáváváIhat. A tíi,zet fetügyelet nélkül hagyni o.- ,l"tl |: ? Y qpjtójá.nak pedig mindiggondoskodnia kell ae elolüísróI is. A 
"^La terureten leirténő tűzgyujtás, továbbá a tarló és a

ffi'xlladékok 
égetésének mzvédeúi ;ffitffi; orsza!ós- r,:áeaer' i Sr-abá'yzat

Az erdőt(a kockázata jelentősen Íügg_az időjárási viszonyoktró |, a szárazés szeles ídőjárásmegfelelő feltételeket teremt az ilyen-tÍÍze'.t'[ nurur.orL éútoz,továbbterjedéséhez. ErdőtíÍz-veszélyes időszakban a vidékfej1".ae.i .q...Tg 
""gyá edeszeti hatósfu tíizgyujtrásí, illetr,elátogaÍrísi tilalmat rendelhet ál .g.y., ela9klen iáo 

.:l.* . az oszÁg o,,os etdejében.Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőfÜen _ beleertve a k3jelolt tiÍzrakóhelyeket is -, Valamint 67erdőterÍiletek határától sámított ret'ia"méteren u"rú i*'tiros tiizet rakní!

Továübá felhívjuk a figyelrnét a közúton és vasúton utazókat, hogy égó cigaretüa csikket nedobjanak ki a járnűveÉ abhkárr, -".t " 
ti;"e."at .mtpul*oo, vasúti töltesek mellett keletkezőtÍizek sok esetben közvetlentil crdő és mezőgazdasági teiüieteket is veszélyeztetrrek.

A fokozott tÍÍzveszélyre való tekintettel felhÍvjuk a muzőgazdasági terü|eteken gazdátkodókfigyelrnet hogy az érvényben tevo 3ogszauffi_Jip:a", saját tertiletének gondoziásáról

ffi:}.'Tflil*"?.".'L[i:flrek meg.i"a*..^t,efé. techíikai, ,"ou."e.i íote*JlJ u

Felhívjuk tovéhbá, a kiskerttulajdonosok.és a hétvégi telektulajdorrosok figyelmét, hogy aryomégetesnél fokozott figyelemmel jrárjanak el, m-ert a kiszríradt aljnöven5zet rendkívülgyulékony és a gyorsm tdedo tiiz [tinnyen .ré.t.ti a nrídasokat, erdőket, Yagy a lakottteriileteket.

Amennyibe'n mégis tűzeset következik be, nnn.fu észlelésekor az első és legfoutosabb feladat akezdetí ..kis ttizek'' eloltrísán túlrnenően az' h;ű.uilár ur,déktalanú éÍesítenj kell a



Katasztrófavédelmet a 105.ös telefonszámon' a polgármesteri hivatal! továbbá a terület
tulajdonosát.

Ahizvéde|mi előíÉsolq valamint az égetési tjlalomravonatkozó rendelkezések megszegésétaz
illetékes hatóságok a szabályszegés suIyától fiiggően bírsfugal sÚitt'atják. Tűzvédelmi előírás
megszegésóért' na aztÍ]zet idézett eló, 100.000 foÍinttól 1.000.000 forintig terjedó tüzvédelmi
bírság szabható ki.

Az okozott károkért a tiÍz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékü
vagyontfugyak krí.rosodnak, Y&EY emberek kerÍilnek veszélybe, a tűzokoző ellen btintetöeljánás
is indulhat.

T'izgyújtási tilalommal és erdóttlzekkel kapcsolatos tovríbbí információkért keresse fel a
www.katasztrofavede-l,gm..hu. a www.veszpre,m..kataszfuo{avedeleln..hu vay a www.nebih.hu
oldalakat!

Az otszágos TiÍzuregelőzési Bízotts ágme:gbuásábot készütt kísfilmet az alhbbilinkre kattintva
tekintheti meg:
http://wvw.k?tasztrofavedelern.hu/index2.php?paseid=press-yide,o-index2&vid:32

Kérünk mindenkit, hos a tűzesetek megelózése & g tűzldrok csökkentése érdekében a
fenti tríjékoztatóban foglaltakat vegyék firyelembe t szabad területen végzett
tevékonységek során.


