Bejelentő lap
Szabadtéri tervezett égetéshez
1. A bejelentő neve:…………………………………………………………………………………
2. Az égetést végző:
- neve:…………………………………………………………...…………………………………..
- lakcíme:……………………………………………...…………………………………………….
- telefonszáma:…………………………………...…………………………………………………
3. Az égetés helye:……………………………..…………………………………………………...
4. Az égetés időpontja: 20………………………..-tól 20………………………-ig
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5. Az égetés terjedelme:………………………….ha/m (a területegység aláhúzandó)
6. A tulajdonos és az égetést végző ugyanaz a személy: a) igen b) nem
(megfelelő betűjel bekarikázandó)
7. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító irat száma
(amennyiben
a
6.
pont
a),
abban
az
esetben
nem
kell
feltüntetni):…………………………………..……………………………………………………..
Az égetés szabályai
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok
használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló mellett tarlót égetni tilos.
Kukoricatarló-égetésnél a fenti bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
A cséplési hulladékokat, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (a
továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkeket és az arankafoltokat – megfelelő tűvédelmi
óvórendszabályok betartásával – csak a helyszínen szabad elégetni.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen.
Ennek érdekében:
- a tarlót, illetve az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell
szántani és az adott területen az apróvadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell
végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres
védősávot kell szántással biztosítani;
- a tarlóégetést 30 hektárnál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése
után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni;
- a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott
személy jelenlétéről kell gondoskodni és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani;
- a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb., - meg kell szüntetni.

Az égetés szabályait áttanulmányoztam, azokat tudomásul veszem!
Kelt: ……………, 20…………………………………
...........……………………………
aláírás
A tűzoltóság hívószáma: 105, vagy 112.
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