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KÉRELEM 

KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 

 

A1) Ügyfél neve:                                                                                                      

A2) Ügyfél címe (levelezési):                                                                                        

A3) Képviselő neve, címe:                                                                                            

Ügyfél/Képviselő e-mail címe:                                                                                     

Ügyfél/Képviselő mobiltelefonszáma:                                                               

 

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 

D) Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor (tarló, 
lábon álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)):  

3000 forint értékű illetékbélyeg 
helye 
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E) Az irányított égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2):                             

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

 

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

  

 

 

 

 

J) A helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott 
eszközök felsorolása típus és darabszám szerint (például: 1 traktor, 2 db lapát):  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Megjegyzés:  

 

 

 

 

 

Mellékletek:                    
            
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Az elkészült engedély határozatot (a megfelelő rész jelölendő) 

 kérem postázni 

 az ügyintézővel való egyeztetés után személyesen átveszem 

 

Kelt:                                         ,              __ év                  hó ______nap 

 

 

                                                             

kérelmező aláírása 

(ha van bélyegzőlenyomata) 
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