Az irányított égetés kérelmének tartalmi elemei, szabályai
1. A kérelmet a külterület tulajdonosának, használójának legkésőbb az égetés tervezett
időpontját megelőző 10. napig kell benyújtania az engedélyező tűzvédelmi hatóságnak.
2. Amennyiben az ügyfél a kérelmet határidőn túl terjesztette elő, vagy az irányított égetéssel
érintett egybefüggő terület nagysága meghaladja a 10 ha-t, a KvK a kérelmet végzéssel,
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, első esetben elkésettség, második esetben lehetetlen
célra irányuló kérelem miatt.
3. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra,
perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben
tartott eszközök felsorolását, továbbá
k) a 3000 forint összegű eljárási illetéket (illetékbélyeg) a kérelmező lerótta.
4. Az irányított égetés során az OTSZ előírásait a tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb
növényi hulladék irányított égetése során be kell tartani, a kérelemben az erre való utalásnak
meg kell jelennie:
a) az égetés megkezdése előtt az érintett szakaszt 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) az égetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani.
5. Amennyiben a tűzvédelmi ellenőrzés során az előírások nem teljesülnek és az égetés
megtörténik, a KvK megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást és tűzvédelmi bírságot szab
ki.
6. Felhívom a figyelmet, hogy az irányított égetés során
a) a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést
befejezték, azt azonnal el kell oltani;
b) az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen;

c) az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni;
d) a tarlónak / lábon álló növényzetnek / avarnak / egyéb növényi hulladéknak minden
oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos;
e) tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel;
f) lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos;

