
3000 forint értékű  

illetékbélyeg helye 

 

KÉRELEM 

KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 
 

A1) Kérelmező neve: ...........................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

A2) Kérelmező címe (levelezési): .......................................................................................................  

Kérelmező e-mail címe: .......................................................................................................................  

A határozatot kérem a fenti e- mail címre elektronikus úton megküldeni:            igen          nem 

B) Égetés pontos helye (térkép mellékelése javasolt) 

település: ...............................................................................................................................................  

B1) földrajzi koordináták: 

- északi szélesség: ........................................  - keleti hosszúság: .....................................................  

B2) helyrajzi szám: ..............................................................................................................................  

C1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja: 

- ..............  év ..............  hónap ..............  nap ............  óra .............  perc 

C2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja: 

- ..............  év ..............  hónap ..............  nap ............  óra .............  perc 

C3) Az égetés végzésére pótnapot jelölök meg:                                                           igen          nem 

- ..............  év ..............  hónap ..............  nap ............  óra .............  perc 

- ..............  év ..............  hónap ..............  nap ............  óra .............  perc 

közötti időpontban. 

D) Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, lábon 

álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)): ..................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

E) Az irányított égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m
2
): ....................................  

F) Az irányított égetés folyamatának pontos leírása (előkészületek, égetés, utómunkálatok):  

Az irányított égetés során a tüzet nem hagyjuk őrizetlenűl. Az égetést úgy végezzük, hogy az 

környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.Veszély esetén, vagy az égetés befejezését 

követően azonnal eloltjuk, a helyszínt gondosan átvizsgáljuk és az izzást, parázslást (vízzel, 

földtakarással) megszüntetjük.  

G) Az égetést végző személyek száma, neve és címe (összes szám, valamint legfeljebb 5 fő nevének 

és címének megadása, ha többen végzik az égetést):  

- név: ...................................................   cím: ....................................................................................  

- név: ...................................................   cím: ....................................................................................  

- név: ...................................................   cím: ....................................................................................  

- név: ...................................................   cím: ....................................................................................  

- név: ...................................................   cím: ....................................................................................  

 



H) Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma:  

- név: ...................................................   cím: ....................................................................................  

- telefonszám: .......................................................................................................................................  

I) A tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedések (például: 3 méter széles 

védőszántás):  

A tüzet nem hagyjuk őrizetlenül, az égetés befelyezését követően azt azonnal eloltjuk, a területet 

gondosan átvizsgáljuk. Az égetés időtartama alatt a megfelelő létszámú, kioktatott személyek és a tűz 

oltására alkalmas eszközök- felszerelések biztosításáról gondoskodom.  

Tarlóégetés során: a tarlót, illetve tarlómaradványokat csak egy irányból gyújtjuk fel. Az érintett 

terület mellett lábon álló gabona, illetve a felgyújtani kívánt területen szalma nincs. A tarlót vagy az 

érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt min. 3 méter szélességben, fasorok és facsoportok 

védelmére min. 6 méter szélességben védősávolt alakítunk ki szántással. Az égetés megkezdése előtt 

vadriasztást hajtunk végre. Egy traktort ekével a helyszínen készenlétben tartunk. A 10 ha- nál 

nagyobb terület felgyújtását szakaszosan végezzük, az egyik szakasz felégetését követően fogunk csak 

hozzá a másik szakasz felégetéséhez. 

J) A helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott 
eszközök felsorolása típus és darabszám szerint (például: 2 db lapát): ...........................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

Megjegyzés: ..........................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

Mellékletek: □ tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat* (megfelelő rész aláhúzandó) 

 □ más hatóság engedélye 

 □ egyéb …………………………………………………………………………. 

*Ha az ügyféli jogosultságot igazoló okiratot az ügyfél nem csatolja: 

 □ Kérem az ügyféli jogosultságom igazolására szolgáló okiratot: tulajdoni lap másolatát / 

földhasználati lap másolatát (megfelelő rész aláhúzandó) a hatóság szerezze be. 

□ Csatolom a tulajdoni lap másolatának lekérdezéséért (1.000,- Ft) / földhasználati lap 

másolatáért (800,- Ft/oldal) fizetendő díj befizetését igazoló bizonylatot 

□ Tudomásul veszem, hogy a hatóság által beszerzett tulajdoni lap másolat / földhasználati lap 

másolat díját a hatóság részére a kérelmet elbíráló döntésben foglaltak szerint megtérítem. 

 

 

................................ , ..........  év ..................  hó .....  nap 

 

 

 ........................................................ 

  kérelmező aláírása 
  (ha van bélyegzőlenyomata) 

 


