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a Zala vármegyei települések polgármesterei részére 

 

S z é k h e l y é n 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr! 

 

Tájékoztatom, hogy a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletén 

megemelkedett azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyek szabadtéri tűzesetekkel 

kapcsolatosak. 

Az igazgatóság a sajtóban minden alkalommal törekszik felhívni a lakosság figyelmét a 

megelőzés fontosságára. Tisztelettel kérem a települések vezetőit, hogy lehetőségeikhez mérten 

a rendelkezésükre álló valamennyi lehetséges módon segítsék preventív munkánkat! 

 

Tisztelettel kérem, hogy a helyben szokásos módon Önök is hívják fel a településükön élők 

figyelmét arra, hogy a tragédiák kis odafigyeléssel megelőzhetők! A lakosság egy része a 

televízión, rádión, hírlapokon és a közösségi médián sem érhető el számunkra, így a 

megelőzésre irányuló fontos üzeneteink sem jutnak el hozzájuk. Ehhez csatolom a szabadtéri 

tüzek megelőzését célzó felhívásunkat. 

 

Kelt Zalaegerszegen, az elektronikus bélyegző szerint 

 

Tisztelettel: 

  

 Takács Ottó Alajos tű. ezredes 

 igazgató 
 

 

 

 

 

Melléklet: 1 oldal (preventív szórólap) 

 

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)  

Kapják:  címzett – Hivatali Kapun 

 ____________________________________________  ____________________________________________  

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. 

Telefon: +36 (92) 549-562 Fax: +36 (92) 549-565 

E-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu Hivatali Kapu azonosító: 200433975 

 



Mielőtt nekiállna, legyen figyelmes! 

Az időjárás lassan-lassan a közelgő tavaszt idézi. Egyre többen kezdik el újra benépesíteni a hegyhátakat, kerteket, hogy 
birtokukon különböző, elsősorban növényekhez köthető tevékenységet végezzenek. Ennek részeként sokan a 
felgyülemlett ágaktól, levelektől, hajtásoktól égetéssel igyekeznek megszabadulni, azonban fontos észben tartani, hogy 
száraz idő esetén ez a könnyednek tűnő megoldás akár kiterjedt szabadtéri tűzhöz is vezethet! Ez a természeti és épített 
környezetet jelentősen veszélyezteti, ráadásul egészségkárosító hatása is van, hiszen olyan vegyületek szabadulnak fel 
ilyenkor, amelyek belégzése hosszú távon akár maradandó károsodást is okozhat! Zala vármegyében 2021-ben és 2022-
ben is követelt áldozatot a szabadtéri tűz. A baj kis odafigyeléssel megelőzhető. 

A növényi hulladék égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, melyek világosan meghatározzák, hogy mikor, hol 
(belterületen, vagy akár az adott település közigazgatási területén), és milyen időpontban lehet égetni. Kérjük, hogy aki 
égetni szeretne, az mindenképpen tájékozódjon az adott önkormányzatnál! Ezek a rendeletek azonban nem egységesek, 
önkormányzatonként eltérnek. Amennyiben egy település rendeletben nem szabályozza az égetést, úgy az adott helyen 
növényi hulladék égetése tilos! Azonban a nem növényi hulladék égetése mindig és mindenütt tilos! 

Hazánkban a levegő védelme érdekében tilos a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék nyílt téri égetése. A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése kizárólag növény-
egészségügyi okokból történhet, vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható. 
Itt nem elegendő a szubjektív megítélés illetve pusztán a kényelmes megoldás választása. Ahol nem növény-egészségügyi 
ok áll a háttérben, vagy egyébként a növényi hulladék megsemmisítése más módon megoldható, ott komoly bírságot 
vonhat maga után ezek meggyújtása. 

 

Akár belterületen, akár külterületen kívánunk a növényi hulladéktól égetéssel megszabadulni, és ezt egyéb jogszabály 
megengedi, fontos, hogy: 

 Mindig száraz legyen a növényi hulladék, amelyet meggyújtunk! 

 A tűzbe egyéb anyagot, például kommunális hulladékot, autógumit ne tegyünk! 

 Tartsunk biztonságos távolságot a környező értékektől (épületek, építmények, erdők, fásítások, nádas stb.) ! 

 Ismerjük az adott település égetési szabályzatát!  

 A tüzet soha ne hagyjuk őrizetlenül!  

 Tartsunk az égetés közelében megfelelő mennyiségű oltóanyagot (víz, homok, adott esetben tűzoltó készülék)!  

 Gondoskodjunk a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla)!  

 Ha feltámadó szelet tapasztalunk, azonnal oltsuk el a tüzet!  

Az a személy, aki az érvényben lévő tűzvédelmi szabályokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ez – az okozott 
károk megtérítésén túl és az előidézett károk mértékétől függően - húszezertől hárommillió forintig is terjedhet. 

Gondolkodjunk alternatív megoldásokban!  A zöldhulladék elszállítása, elszállíttatása, vagy a komposztálás ilyen megoldás, 
ezáltal pedig a környezetünket is kíméljük!  

BAJ ESETÉN PEDIG A 112-ES SEGÉLYHÍVÓ SZÁMON KÉRJE A TŰZOLTÓK SEGÍTSÉGÉT! 
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