
Tisztelt Lakosság! 

 

Az időjárás javulásával és a közeledő tavaszi munkálatok miatt az erdő- és vegetációs tüzek 

szempontjából a legveszélyeztetettebb időszak következik. 

A szabadtéri tűzesetek legtöbbször emberi gondatlanságra vezethetők vissza. Sok esetben az 

elszáradt, hasznosításra nem kerülő növényzet felszámolása érdekében a terület gazdája 

szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz kárt, azonban a tűzoltóságtól nagy erőfeszítést 

igényel, és jelentős többletköltséget okoz a lángok megfékezése és a tűz által veszélyeztetett 

területek védelme.  

A biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzése és alapvető szabályai: 

- általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön 

meghatározott esetekben feltételekkel megengedik, 

- belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt 

önkormányzati rendelet megengedi, 

- előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatóssággal a külterületen lévő, lábon 

álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék szabadtéri égetését, 

- továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó 

felügyelete mellett (amennyiben a tűzgyújtási tilalom szabályai nem érintik), 

- tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha 

azt egyébként más jogszabály megengedi, 

- a szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, 

- Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után! 

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben 

gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására 

alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan 

felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a 

tűz gyors továbbterjedésének. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy belterületen, a kiskertekben keletkező növényi hulladékok 
égetését csak az önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően 
(Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.30.) számú 
önkormányzati rendelete), továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014.      
(XII. 5.) BM rendelet) rendelkezéseit is betartva, külterületen csak a tűzvédelmi hatóság 
által kiadott engedély birtokában végezze a lakosság. 
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