
ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

Bejelentő neve:
                címe:
                elérhetősége (telefonszám):
Égetés helye:
Égetés ideje (dátum, mettől-meddig, óra, perc):
Égetés terjedelme:
Égetés helyszínen, felügyeletet gyakorló személy neve:
                címe: 
                elérhetősége: (telefonszám):

Terület tulajdonosának neve, címe, elérhetősége:

Terület használójának neve, címe, elérhetősége:

Tűzveszélyes tevékenység

 567. §   (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
(3)  Alkalomszerű  tűzveszélyes  tevékenységet  –  (4)  bekezdés  kivételével  –  előzetesen  írásban  meghatározott  feltételek  alapján  szabad  végezni.  A  feltételek

megállapítása a munkát elrendelő feladata.
(4)  Ha  az  alkalomszerű  tűzveszélyes  tevékenységet  végző  magánszemély  azt  saját  tulajdonában  lévő  létesítményben,  épületben,  szabadtéren  folytatja,  úgy  a

feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
(5) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit  a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával

egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
(6) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre  vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell  a tevékenység időpontját,  helyét,  leírását,  a munkavégző nevét és –

tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
568.  §  (1)  Jogszabályban  meghatározott  tűzveszélyes  tevékenységet  csak érvényes  tűzvédelmi  szakvizsgával  rendelkező,  egyéb  tűzveszélyes tevékenységet  a

tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
(2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres –

felügyeletet köteles biztosítani.
(3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
(4) A tűzveszélyes  tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt  és annak környezetét tűzvédelmi szempontból  köteles  átvizsgálni  és minden olyan

körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
569. §   (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket  és felszereléseket kell  készenlétben tartani,  amelyekkel  a tűz terjedése

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4) A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet – a hőlégballon és a hőléghajó kivételével – nem üzemeltethető.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

606. §   (1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységnek minősül.
(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés helyét,  időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú

tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.
(3) A tarlóégetést a  learatott  gabonatáblákon úgy kell  végrehajtani,  hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen.  A tarlónak minden oldalról

egyidejűleg történő felgyújtása tilos.  Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni,  lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos.

(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében
a) a tarlót vagy az érintett  szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt  legalább 3 méter szélességben körül kell  szántani,  és az adott  területen az apró vadban

okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres
védősávot kell szántással biztosítani,

b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott,  megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,  és legalább egy

traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg

kell szüntetni.

Az Országos Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló 28/2011.  (IX.  6.)  BM rendelet  tűzveszélyes  tevékenységre,  a  tartó-  és
növényi  hulladék  égetésének  szabályairól  szóló  rendelkezések  tudomásomra  szolgáltak.  Kijelentem,  hogy  a  helyi
önkormányzati  rendeletekben  a  tűzgyújtásra  vonatkozó  rendelkezéseknek, erdőterületen  végzett  égetés  részletes
szabályainak utána nézek, az abban foglaltakat betartom.

Kedvezőtlen  időjárás,  valamint  tűzgyújtási  tilalom  esetén,  az  égetést  más  időpontra  halasztjuk,  mely  esetben  a
megváltoztatott  időpontot  bejelentem  a  105-ös  segélyhívószámon  és  a  Ceglédi  Hivatásos  Tűzoltó  parancsnokság
telefonszámán.
Kelt,

                                              

bejelentő


