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Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó 

55 település jegyzője részére!

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Az elmúlt években a mezőgazdasági munkákkal összefüggésben - többek között a lakosság széleskörű
tájékoztatásának köszönhetően, amelyben Önök is nagy szerepet vállaltak - Kirendeltségünk területén
a  tűzesetek  száma  csökkent,  és  nem  történt  jelentősebb  kiterjedésű  káreset.  Eddigi  segítségét
megköszönve ismételten együttműködésre kérjük Önöket!

Az 54/2014 (XII.05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályokról (továbbiakban: OTSZ) 111.
számú fejezete „A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai” terén, az OTSZ módosításainak
hatályba lépésével, 2020. január 22. után jelentősen változnak. 

A külterületen végezhető irányított égetés hatósági engedélyhez kötött tevékenység volt. A módosítást
követően  az  irányított  égetést  engedélyeztetni  nem  kell,  ellenben az  illetékes  hivatásos
katasztrófavédelem  területi  szervéhez (megyénkben:  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, 3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.)  írásban az égetés megkezdése előtt 5 nappal be kell
jelenteni.

Tisztelettel  kérem,  hogy  településén  a  lehetőségekhez  mérten  (hirdetőtáblán,  a  helyi  televízió  és
rádióadásokban,  az  elektronikus  és  az  írott  sajtóban)  a  mellékelt  tájékoztatóban  foglaltak
ismertetésére, az irányított égetés kérelem mintájának közzétételére intézkedni szíveskedjen! 

Az  OTSZ  több  pontja  is  jelentősen  változik  ezért  kérdéseikkel  keressék  a  Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának munkatársait az ismert elérhetőségeken.

Együttműködését ezúttal is köszönöm!

Kelt: Gyöngyös, elektronikus bélyegző szerint

Üdvözlettel:

Dr. Zólyomi Géza tű. ezds.
tűzoltósági főtanácsos

kirendeltség-vezető

Melléklet: Változnak a szabadtéri irányított égestés szabályai, (terjedelme 13 kB)
irányított égetés kérelem nyomtatvány (terjedelme 36 kB)

Terjedelem: 1 oldal + melléklet (kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapja: címzett (elektronikus levélben)

____________________________________________________________________________________________
Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos út. 1.

Telefon: +36 (37) 312-583
E-mail: gyongyos.kvk@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 723206789
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