A Tűzgyújtás Szabályai
A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat általában égetéssel szokták
megsemmisíteni, mely természetesen veszély is rejt magában, mind az emberre, mind
annak környezetére!

Alapvetően betartandó szabályok!
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

A növényi hulladékok égetése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek számít, az
égetés helyét, időpontját, terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az
illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak be kell jelenteni!
Figyelembe kell venni azt is, hogy az adott településeken az év mely szakában
engedélyez égetést az önkormányzati rendelet!
Növényi hulladékok égetését csak úgy szabad végezni, hogy a tevékenység ne
jelentsen a környezetre tűz- és robbanásveszélyt!
Az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk
körül tűzgyújtás előtt!
Kirándulás vagy kerti sütés esetén a sütőhelyet az előzőekhez hasonló kialakítással
kell megvalósítani! (környezetében ne legyen éghető anyag, de legyen a tűz oltására
alkalmas eszköz, oltóanyag)
Szélcsendes időben gyújtsuk meg a tüzet, és soha ne hagyjuk őrizetlenül!
A tevékenység befejeztével győződjünk meg arról, hogy teljesen eloltottuk-e a tüzet
és ne maradjon még izzó, parázsló anyag, mert ez további tűzveszélyt jelenthet!
(locsoljuk le a parázsló részeket és várjuk meg amíg a teljes füstölgés, gőzölgés
megszűnik)
Az égetés során csak akkora tüzet szabad rakni, amit a rendelkezésre álló
eszközökkel el tudunk oltani! (tartsunk készenlétben vizet, homokot, lapátot)
A sütőhelyek megválasztása az uralkodó széliránynak megfelelően történjék,
számolni kell azzal, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát
jelentősen befolyásolja.
A főzéshez, sütéshez használt eszközöket stabilan rögzítsük, megfelelően telepítsük
(a felboruló edényzet égési sérülést okozhat, illetve pld. a felboruló grillből a
kiszóródó izzó faszén gyújtási veszélyt jelenthet).

Ha már megtörtént a baj!
Bármennyire körültekintő az ember a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is keletkezhet,
keletkezik tűz. A törvény is előírja, hogy aki tüzet, annak veszélyét, vagy arra utaló
jelenséget észlel, azonnal jelentse azt a tűzoltóságnak, rendőrségnek, mentőszolgálatnak,
vagy a helyi önkormányzatnak.

Mit tartalmazzon a tűz jelzése?
1. Mi történt? (Lát lángokat? Érez-e füstöt? Hallott robbanást?)
2. Hol történt, illetve a pontos cím (helyiség, utca, házszám; közúton kilométer szelvény

vagy a könnyebb azonosításhoz a vélhetően jól ismert tereptárgyak pld.: templom, patak,
híd, áruház).
3. Mi van veszélyben, vagy mit veszélyeztet a tűz? (A tarlón a tanya felé halad a tűz?
Emberek vannak-e az épületben? stb.)
4. Vannak- e sérültek?
5. Ki a bejelentő? (név, lakcím; telefonszám)

FONTOS !!!
Ha nem személyesen történik a bejelentés, a telefont csak akkor tegye le amikor a
tűzoltóság híradó ügyeletese (aki a jelzést fogadja) azt engedélyezi. Lehet, hogy van
kérdése, lehet, hogy kérni fogja a konkrét helyszínre történő "kísérést". (pld.: erdőben ahol
táboroznak.)

Néhány tanács amivel segíthet a helyzetén?
•
•
•
•

Ha belátása szerint nem tudja eloltani a tüzet, akkor meneküljön a tűz közeléből!
A betegeket, gyerekeket vezesse ki a veszélyeztetett területről! Közben őrizzék meg
nyugalmukat, ne kapkodjunk!
A meneküléskor ha szükség van rá, burkolják be testüket nedves takaróval, az arcuk
elé helyezzenek vizes textíliát!
A fontosabb telefonszámokat jegyezze meg, vagy (a segélykérőkét 104, 105, 107,
112, a család tagjainak munkahelyi telefonszámait, stb.) a telefonkészülék mellett
helyezzék el.

MINDIG AZ EMBERÉLET VÉDELME, MENTÉSE
LEGYEN AZ ELSŐ!

