
BEJELENTÉS
FÜSTFEJLŐDÉSSEL VAGY LÁNGHATÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGRŐL  

(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 226. §. (2) szerinti
tevékenységhez)

Bejelentő neve  :  ..................................................................................................................................................                             
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(Cég esetén a cég neve és a bejelentést benyújtó személy neve)

Bejelentő telefonszáma  :  ....................................................................................................................................                             
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(Olyan telefonszám megadása szükséges, mely a tevékenység időpontjában elérhető adategyeztetés céljából.)

Bejelentő címe, székhelye: ...............................................................................................................................

Tevékenység pontos helye, település: ..............................................................................................................

Földrajzi   koordináták (WGS°):   - északi szélesség: ………………- keleti hosszúság: .................................

Cím vagy helyrajzi   szám:   ................................................................................................................................

A tevékenység megkezdésének tervezett időpontja: 

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

A tevékenység befejezésének tervezett időpontja:

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

A tevékenységgel érintett terület nagysága: ...................................................................................................

A szabadban történő tűzgyújtás, égetés szabályai az Országos T  ű  zvédelmi Szabályzat alapján:  

 A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy
ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

 Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át  kell  vizsgálni,  és a parázslást,  izzást  – vízzel,

földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
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Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és
az ezek 200 méteres körzetén belül! 
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Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat személyes adat kezeléséhez

Személyes  adatainak  (név  és  lakcím,  kapcsolattartói  adatok  esetén  elérhetőség  is)  a  hivatásos
katasztrófavédelmi  szervek  által  vezetett  hatósági  adatszolgáltatási  rendszerben  történő  rögzítésére  az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor.
1. Az adatkezelés célja:
a) értékelések, statisztikai elemzések készítése
b) a hatósági ellenőrök és műveletirányítók hatékony feladatellátásának, gyors adatlekérésének biztosítása

2. Az  Infotv.  alapján  adatkezelőnek  minősül  a  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  és
valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek.

3. Az  adatokat  legfeljebb  az  ügyiratok  selejtezéséig  őrizzük meg,  azokat  külön  törvényi  felhatalmazás
hiányában harmadik személynek nem továbbítjuk, a nyilvántartásokba kizárólag az adatkezelőnél hatósági
tevékenységet  végző  személyek,  valamint  az  ő  tevékenységük  ellenőrzésére  jogosult  állománytagok
tekinthetnek be. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját szervezetén
belül végzi.

4. Ön mint érintett a nyilvántartásban szereplő személyes adatai vonatkozásában:
a) az Infotv. 14. § alapján kérelmezheti az adatkezelőnél
 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 személyes adatainak helyesbítését, valamint
 személyes adatainak törlését vagy zárolását, továbbá
b) az Infotv. 21.§ szerint élhet tiltakozási jogával.

5. Amennyiben Önt információs önrendelkezési jogát illetően sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1) bekezdése
alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az
Infotv.  22.§  (1)  bekezdése  alapján  a  lakóhelye  vagy tartózkodási  helye  szerint  illetékes  törvényszékhez
keresetet nyújthat be.

A fenti tájékoztatást megértettem, és a bejelentés aláírásával tudomásul vettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy
a  hivatásos  katasztrófavédelmi  szerv  a  fentiekben  meghatározott  személyes  adataimat  a  hatósági
nyilvántartásában rögzítse.

Jelen bejelentés benyújtása illetékmentes.

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

............................................................
bejelentő aláírása

(ha van, bélyegzőlenyomata)
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