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Új szabályozás 

 

2015. március 5-én hatályba lépett 

az új Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat 

54/2014. (XII.5) BM rendelet 



• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról (225-228. §, 184-185. §) 

• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról (18. §) 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól (Kt. 48. §) 

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről (27. §) 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (21. § (1) 
bekezdés) 

• 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett 
életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról (7. §) 

• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról (64-67. §) 

• 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről (9. §) 

Jogszabályi háttér 



 

A jelenleg hatályos OTSZ új 

rendelkezéseket tartalmaz a 

szabadtéri tűzgyújtásra, különösen 

az irányított égetés 

engedélyezésének szabályaira 

vonatkozóan. 

Jogszabályi háttér 



225. § (1) Ha jogszabály másként 

nem rendelkezik, a lábon álló 

növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel 

összefüggésben és a belterületi 

ingatlanok használata során 

keletkezett hulladék szabadtéri 

égetése tilos. 

Jogszabályi háttér 



 

226. §(1) Külterületen az ingatlan 

tulajdonosa, használója a 

tűzvédelmi hatóság engedélyével 

legfeljebb 10 ha egybefüggő 

területen irányított égetést 

végezhet. 

Jogszabályi háttér 



Minden olyan külterületen végzett 

szabadtéri égetést, melyet a korábbi 

szabályozás értelmében az első fokú 

tűzvédelmi hatóságnak be kellett 

jelenteni, 2015. március 5. napját 

követően a katasztrófavédelmi 

kirendeltséggel engedélyeztetni kell.  

Jogszabályi háttér 



 

Egy kérelmen egy darab 10 hektár 

vagy ennél kisebb terület égetése 

jelenthető be, és az első fokú 

eljárás lefolytatásáért fizetendő 

3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell 

megfizetni. 

Jogszabályi háttér 



 
 

Tűzgyújtási tilalom időszakában 

irányított égetés nem 

engedélyezhető. 

Jogszabályi háttér 



Belterületi szabadtéri égetés 

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése 

értelmében tilos belterületen 

szabadtéri égetést végezni, kivéve, 

ha azt más jogszabály – így 

különösen önkormányzati 

rendelet – megengedi. 

Jogszabályi háttér 



 Ha a belterületi szabadtéri égetést más 

jogszabály, pl. önkormányzati rendelet 

nem engedélyezi, vagy az égetést nem 

a rendeletben meghatározott napon, 

időben végzik, fel kell szólítania az 

égetést végző személyt, illetve az 

ingatlan tulajdonosát, használóját az 

égetés azonnali befejezésére. 

Jogszabályi háttér 



 

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 42. sora alapján  

20.000 – 60.000,- Ft-ig  

terjedő tűzvédelmi bírságot 

kell kiszabni.  

Jogszabályi háttér 



Lehet-e egy kérelmen több hrsz-ú ingatlanon 

irányított égetés iránti kérelmet benyújtani? 

Ekkor mennyi illetéket kell fizetnie a 

kérelmezőnek? 

Egy kérelmen egy égetési folyamatot lehet bejelenteni. 

Amennyiben egymás mellett lévő külterületi ingatlanokon 

kíván egyszerre, egyidejű égetést végezni, az benyújtható 

egy kérelmen, és az egy engedélyben elbírálható. Ekkor is 

legfeljebb 10 ha területet érinthet az égetés. Ebben az 

esetben egyszer 3.000,- Ft illetéket kell a kérelmezőnek 

megfizetnie.  

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



Lehet-e pótnapot (esőnapot) megjelölni a 

kérelemben, illetve a tűzvédelmi hatóság 

engedélyezheti-e ezt? 
 

Ha a kérelmező a kérelemben pótnapot jelölt meg  részére egy 

pótnap engedélyezhető, melyet az engedélyben külön meg kell 

jelölni és fel kell hívni a jogosult figyelmét, hogy csak az egyik 

napon végezhet égetést. Abban az esetben, ha a tűzvédelmi 

hatóság pótnapot engedélyezett, feltételként a határozatban 

rögzíteni kell, hogy az égetés megkezdéséről vagy 

elmaradásáról a tűzvédelmi hatóságot (kirendeltség 

ügyintézőjét), az égetés megkezdése előtt legalább 2 órával 

korábban értesíteni kell. 

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



Lehet-e egy kérelmen egy területre több 

időpontot (pl.: 2017.április 10. 10:00-14:00, vagy 

2017. április 11. 10:00-14:00, vagy 2017. április 12. 

10:00-14:00, vagy 2017. április 13. 10:00-14:00.) 

megjelölni? 

Irányított égetésre egy nap és legfeljebb egy pótnap 

engedélyezhető. Amennyiben a kérelmező valamennyi 

általa felsorolt időpontban égetni akar, a megjelölt 

időpontokat külön kérelemként kell kezelni, minden 

kérelem után külön illetéket kell fizetni. 

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



 

Lehet-e egy kérelmen több napon átívelő 

időtartamot (pl.: 2017. április 10-20.) 

megjelölni? 
 

Nem, egy maximum 10 hektáros terület leégetése 

nem tarthat több napon keresztül, ezért 

időintervallum nem adható meg. 

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



 

Ki nyújthat be kérelmet irányított égetés 

engedélyezésére és hogyan kell igazolnia 

ügyféli jogosultságát? 
 

Kérelmező lehet az ingatlan tulajdonosa, bérlője, 

haszonélvezője, haszonbérlője, vagy az ingatlan 

használatára egyéb más jogcímen jogosult személy, 

illetve ezen személyek meghatalmazott képviselője.  

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



Mi a teendő, ha a tárgyi ingatlan több személy 

osztatlan közös tulajdonában van? 

A kérelem elbírálásakor vizsgálni kell a kérelmező 

által megadott földterület használatára való 

jogosultságát: született-e használati megosztás 

(írásbeli), a kérelmező az egyik tulajdonos vagy 3. 

személy, aki hasznonbérlet, alhaszonbérlet, felesbérlet, 

részművelés, szívességi földhasználat stb. jogcímen 

jogosult az irányított égetés alá vont földrészletnek a 

használatára.  

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



 

Abban a megyében, ahol tűzgyújtási 

tilalmat rendeltek el, engedélyezhető-e az 

irányított égetés? 
 

Nem. A már kiadott engedélyeknek tartalmazniuk 

kell azt a kikötést, hogy "Tűzgyújtási tilalom 

hatályba lépése esetén az engedély érvényét 

veszti". 

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



 

Milyen szabályok vonatkoznak a külterületi 

zártkertek, illetve tanyák, stb. esetében? 

 

Minden külterületi égetésre, legyen az szántóföldön, 

gyümölcsösben, tanyán, vagy zártkertben, az irányított 

égetés szabályait kell alkalmazni, tehát a szabadtéri égetést 

engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal 

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



 

Külterületen tanyán, zártkertben történő 

szabadtéri égetéskor is alkalmazni kell az OTSZ-

ben előírt szabályokat, pl. körülszántás, traktor 

készenlétben tartása? 
 

Az OTSZ 227. § (1) bekezdésében előírt rendelkezések 

minden külterületi égetésre vonatkoznak, de azokat 

értelemszerűen kell alkalmazni. Így pl. egy zártkertben, 

egy tanyán nem kell körbeszántani a tűzgyújtás helyét, 

nem kell traktort készenlétben tartani. 

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



Amennyiben önkormányzati rendelet szabályozza 

a külterületi égetést, meg kell-e kérni a 

tűzvédelmi hatóság engedélyét az irányított 

égetésre? 
 

Az OTSZ 226. § (1) bekezdése nem különbözteti meg, 

hogy külterületen önkormányzati rendelet határoz-e meg 

szabályokat a szabadtéri égetésre. Az önkormányzati 

rendelettől függetlenül az irányított égetésre vonatkozó 

engedélyt be kell szerezni, és a mellett az önkormányzati 

rendelet előírásait is be kell tartani. 

Irányított égetés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos kérdések 



A belterületi égetés során milyen 

szabályokat kell betartania az égetőnek, és 

mely jogszabályi rendelkezés írja ezeket 

elő? 

A belterületi égetés alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységnek minősül, az OTSZ alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírásait 

kell az égetés során betartani. 

Belterületi égetéssel kapcsolatos 

kérdés 



Elvi vízjogi engedély 
 

Kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség 

alá tartozó vízhasználat, vízimunka és 

vízilétesítmény műszaki tervezéséhez, ez 

azonban nem jogosít sem építésre, sem 

üzemeltetésre. 
 

(legfeljebb 2 évig hatályos, amely egy esetben, 

legfeljebb egy évvel meghosszabbítható) 

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



Vízjogi létesítési engedély  
 

Feljogosít az engedélyben meghatározott 

vízimunka elvégzésére,vízilétesítmény 

megépítésére, de a vízhasználat 

gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény 

használatbavételéhez, üzemeltetésére nem. 

 

A kiadott vízjogi létesítési engedély 2 évig hatályos 

(meghosszabbítható kérelemre) 

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



Vízjogi üzemeltetési engedély  
 

Feljogosít a vízilétesítmény használatba-

vételére és az engedély érvényességi ideje 

alatt annak üzemeltetésére. 
 

A vízjogi üzemeltetési engedély 5 évig hatályos 

(meghosszabbítható kérelemre) 

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



Vízjogi fennmaradási engedély  
 

Ennél az eljárásnál a hangsúly az engedély 

nélkül megépített, üzemeltetett 

vízilétesítményeken van. Az eljárás szinte 

megegyezik a vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési eljárással. . 
 

A vízjogi fennmaradási engedély 5 évig hatályos 

(meghosszabbítható kérelemre) 

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



Általános tudnivalók a fentebbi eljárások 

kapcsán: 

• Az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell 

nyújtani a kérelmet, melyhez mellékelni kell 

tervdokumentációt amely tartalmi követelményeit a 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza. 

• A jogszabálynak megfelelő tervdokumentáció 

elkészítésével egy vízépítő mérnököt kell megbízni (VZ, 

VZ-Tel jogosultsággal). Az alábbi honlapon tudnak 

keresni a kamarai tagsággal rendelkező tervezők között: 

http://mmk.hu/kereses/tagok 

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



• Igazgatóságunk elindítja az eljárást, megvizsgálja 

érdemben a kérelmet és a megvalósítandó vagy 

üzemeltetni kívánt vízilétesítmény alapján hiánypótlási 

felhívásban, kiírásra kerül az igazgatási szolgáltatási díj 

amelyre a 13/2015. (III.31.) BM rendelet irányadó. 

• Amennyiben szükséges Igazgatóságunk szakkérdés 

tekintetében szakhatóságokat is bevon az eljárásba, 

melynek esetlegesen díja is van, ezt szintén a hiánypótlási 

felhívásban közöljük az ügyféllel. 

• A díj  átutalásáról szóló bizonylatot, minden esetben 

meg kell küldeni Igazgatóságunknak. 

 

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



• Nagyon fontos az is, hogy a kérelem és dokumentáció 

minél teljesebb legyen, mert jogszabály (Ket.) 

rendelkezése szerint Igazgatóságunknak két hónap áll 

rendelkezésére, hogy meghozza döntését az adott ügyben, 

amelyben a szakhatóságnak is 21 napot kell 

biztosítanunk. 

•    Vízigény fennállása esetén szükséges beszerezni az 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői 

hozzájárulását, amelyet a kérelem mellékleteként 

szükséges benyújtani Igazgatóságunkhoz. 

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



KÚT AMNESZTIA 

•Amennyiben 2016. június 4. napját megelőzően engedély 

nélkül létesített kutat, 2018. december 31-ig bírság nélkül 

lehet legalizálni.  

•Az engedély nélkül létesített kutakra vonatkozó 

fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) 

kell kérelmeznie a katasztrófavédelmi igazgatóságnál 

kérelmezett ügyek esetében. 

•A kérelemhez a kút tényleges megvalósulását tükröző 

tervdokumentációt kell benyújtani.  

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



KÚT AMNESZTIA 

A fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 

fennmaradási engedélye szükséges olyan kutaknál, 

amelyek: 

• nem csak háztartási igényeket elégítenek ki,  

• évi 500 köbméternél nagyobb a vízigénybevétel 

• nem kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű 

vízkészlet felhasználása történik 

• magánszemélyek és cégek is lehetnek a kérelmezők 

A vízjogi engedélyezési 

eljárások általános tudnivalói  



Ügyfélfogadás: 

http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/ugyfelfogadas 

 

 

Elérhetőségek  

http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/ugyfelfogadas
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Elérhetőségek  
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Ügyfélfogadás: 

http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/ugyfelfogadas 

 

 

Elérhetőségek  
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Ügyfélfogadás: 
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Elérhetőségek  
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