
BEJELENTÉS
1CÜLTERZ~LETEN VÉGZENDÓ IRÁNYÍTOn ÉGETÉSRÓL

(A: Országos Tűzvédebni Szabólitatról szóló 542014, (Áll. 05.) BMrendelet 226. 5. szerinti
tevékenységhez.’

Bejelentő neve’

(Céc esetét, a cé~ neve és a bejelentés’ benvójtó személy neve)

Bejelentő telefonszáma

(Olyan telefonszám megadása szükséges, mclv a: égetés időpontjában elérhető adategyeztetés céljából.)

Bejelentő címe. székhelye’

É2etés pontos helye, település

Földrajzi koordináták (WGS°): - északi szélesség’ - keleti hosszúság’

Helyrajzi szám’

Az é2etés meEkezdésének tervezett időpontja:

.. év hónap nap óta perc

Az é2etés befejezésének tervezett időpontja:

- év hónap nap Óra perc

Az irányított ézetéssel érintett egvbefüggő terület nngvsá~a (1 hektár = 10000 j~’2).

(Egy bejelentéssel maximum 10 ha egybefliggő területen lehet égetést végerni.)

Az irányított égetés szabályai az Országos Tüzvédehini Szabályzat alapján:
• A: irányított égetés során a tű~ „ejt, hagyható ő,izetlenül, és veszély esetén azt azonnal cl kell oltani.
• A: irányított égetés csak Úgy végezhető. hogy a: a környezetére tűz- és robbanásves:élyt nejelentsen.
. A: irányított égetés befejezése „tán a helvszí,,t gondosan át kell vizsgálni. és a parázslást, izzást —

vizzel,/mdtakarással, kéziszerszámnokkal meg kell szüntetni.
. Az irá,,yított égetés sor’i,, a tarlóégetés csak a: alábbiak szem/nt végezheró:

o tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyójtása tilos: a: égetéshe: csak a
tarlóinaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel ;negsemninisiteni, lábon állá
gabonatóbla mellett ram-lót égenzi tilos,

o a tarlót vagy a: érintett s:akas:okat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és a: adott területe,, a: apró vadban
oko:ható károk elkerülése érdekében vadrias:tást kell végrehajtani, afasorok, facsoportok
‚‘édehnére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell s:ántással
“agy tárcsá:ással biztositani,

o tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területe,, szakaszosan végezhető, és csak a: egyik szakasz
felégetése titán lehet a másik szakaszfelégetéséhe: ho::áfogni,

O a tarláégetés során tűzoltásra alkalmas kézírzerszán,mal ellátott, megfelelő léis:á,,,Ú,
kioktatott szentély jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vo,,tatót
ekével vagy tárcsával a helyszínen késze,,létbe,, kell ta,’tani,

. Lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi helladék égetése során a fenti előírásokat
értele,,,szerűen alkaln,az,n kell.

A fenti elöírások mellett minden esetben tájékozódni kell a település helyi növényi UtillacIék
égetési/levegőtisztaság-védelmi reudelkezéseiröl. melyek további korlálozásokat tartalniazhalnak az
irányitoti égetésre vonatkozóan A helyi önkormányzati rendeleteksőt az irányitolt égetés helye szeriat
illetékes helyi Önkormányzatnál tájékozódliat.



Országosan vagy a megye területén kihirdetett tűzgyújtási tilalom esetén Rein végezhető irányított
égetési tevékenység!
Tájékoztatás és hozzáfárulö nyilatkozat személyes adat kezeléséliez

Személyes adatainak (név és lakcin1. kapcsolattartói adatok esetén elérhetőség is) a hivatásos
katasztrófavédehni szervek által vezetett hatósági adatszolgáltatási rendszerben történő rögzítésére az
információs önrendelkezési jo~6l és az információszabadságról sz6ló 201 L dvi CXH. törvény (Infotv.) 5. ~
(1) bekezdésének a) pontja alapj án az Ön hozzájánilásával kerül sor.
1. M adarkezelés célja:
a) értékelések. statisztikai elemzések készítése
b) a hatósági ellenőrök és műveletirányitók hatékony feladatellátásának. gyors adatlekérésének biztositósa

2. Az hifotv. alapján adatkezelőnek minősül a SM Országos Katasztrófavédehni Főigazgatóság és
valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság. valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az ügyiratok selejtezéséig őrizzük meg. azokat külön törvényi felhatalmazás
luányábait harmadik személynek nem továbbítjuk. a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelönél hatósági
tevékenységet végző személyek, valamint az ó tevékenységük ellenőrzésére jogosult állománytagok
teldnthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén
belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:
a) az Infotv. 14. ~ alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
* személyes adatainak Itelyesbitését. valamint

személyes adatainak törlését vagy zárolását. továbbá
b) az lnfotv. 21 .~ szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte. az lnfotv. 52. (1) bekezdése
alapján a Nemzeti Adatvédelnti és btformációszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdetnényezhet. illetve az
ütfotv. 22.~ (1) bekezdése alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
keresetet nyújthat be.

A fenti tájékoztatást megértettem, és a bejelentés aláírásával tudomásul vettem. és Itozzájánilok ahhoz. hogy
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a fentiekben itieghatározott személyes adataimat a hatósági
nyilvántartásában rögzítse.

A bejelentés tnagánsze’nély esetén E-papíron (Hivatali Kapu azonosító: 723206798), postai úton vagy
személyesen; cég esetében cégkapun keresztül nyújíható be. Az e-inailben érkező bejelentéseket nem
áll inőd’uakban elfogadni.

Jelen bejelentés benyújtása illetékinentes.

év hó nap

bejelentő aláírása
(ha vau. bélyegzőlenyoniata)


