
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli meghatározása
(Engedély vágástéri hulladékégetéshez a 4/2008.(VIII.1.) ÖM rendelet 9.§-ában foglaltak alapján) *

1. Munka ideje,( dátum, óra ,perc/ tól-ig/ ), és…
…...................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................
A munkacsoport vezetője:.............................................................................................................

1/a.)A munkavégzés helye: ( Erdő-, vagy szabad terület megnevezése, helyrajzi, szám,
vagy GPS koordináta)
…...................................................................................................................................................

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

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

2. A munka leírása :
Vágástéri hulladékégetés (Égetendő rakások száma, nagysága, egymástól való távolságuk,
rakásokat felügyelő személyek száma, stb:)
.......................................................................................................................................................

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

…...................................................................................................................................................

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

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

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

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

3. Előírások (teendők) a munkavégzés előtt:
-a tüzet felügyelet nélkül hagyni még ideiglenesen sem szabad.
- közút, vasút 100 m-es távolságán belül tilos égetni.
-faállomány szélétől legalább 30 m –re megtisztított területen szabad végezni,
-a halmokat 2 m-es körben körbe kell szántani vagy ásni, vagy az égető anyagokat 2 m-es
körben teljesen el kell távolítani.
- a tüzelés megkezdése előtt közvetlenül azt a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi
Kirendletségre be kell jelenteni,( 96/ 215-633) a mobiltelefonos elérhetőségről gondoskodni
kell. A bejelentésért és a telefon készenlétben tartásáért a következő személy a felelős:

………………………………………………………
- a helyszínen a következő tűzoltóeszközöket kell készenlétben tartani:
- lapát…….. db
- ásó…………db
- vödör víz……..db
- vizeshordó……db+ ehhez való vödör …….db
- tűzoltókészülék ………..db
- egyéb eszközök vagy előírások:..........................................................................

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

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

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



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

4.Előírások a tüzelés befejése után:
A tüzelést sötétedésig be kell fejezni a tüzet el kell oltani.
A tűz eloltása az alábbiak szerint történjen:

- Ha van természetes vízforrás ( tó, patak, folyó) a közelben,akkor a tűz oltását a
vödrökkel kell elvégezni.
- Ha nincs oltóvíz forrás a közelben, akkor a parázsló vastagabb kupacokat
vékonyabb rétegben el kell teríteni, és kéziszerszámokkal, csapkodással, föld
rászórásával kell eloltani. A terítésnél ügyelni kell a közelben lévő éghető
anyagok eltávolítására.

Egyéb előírások:
..................................................................................................................................................

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

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

A 3. és 4. pontban szereplő előírásokért a munkacsoport vezetője a felelős.

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

5 .Munkavégzők neve: Aláírása
( A fentieket tudomásul vettem)

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

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

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

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

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

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

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

Dátum:
…………………………..
Az engedélyező aláírása

*: Az engedélyt 2 példányban kell kitölteni, 1 példányt az engedélyt kiadó magánál tart. Tűzgyújtási
tilalom esetén a vágástéri hulladékégetés tilos !
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