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Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Mosonmagyaróvári  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  részéről  a  belterületi  és  külterületi
tüzeléssel kapcsolatos jogszabályi változások miatt az alábbi tájékoztatást adom:

Belterületi égetés: 
Az  eddig  megszokott-  önkormányzati  rendeleteken  alapuló  belterületi  égetés  rendszere
tervezetten 2020 december 31-ét követően megszűnt volna. Innentől az önkormányzatok már
saját  hatáskörben  nem  rendelkezhetnek  az  avar  és  kerti  hulladék  égetésére  vonatkozó
szabályok rendelettel történő megállapításával.
A  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendelet hatálya  alatt  a
Kormány  kiadta  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  alkalmazandó,  levegőminőséggel  összefüggő
szabályokról  szóló  549/2020.  (XII.  2.)  Korm.  rendeletet,  mely  a  január  1-jei
jogszabálymódosítást február 8-ra tűzte ki. 
A Kormány február  8-án  azonban  újabb kormányrendelettel  egy-  az  előzővel  megegyező
veszélyhelyzetet hirdetett ki (a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendelettel).  A  jogszabály  alapján  a
veszélyhelyzet megszűnéséig  továbbra is a települési  önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe  tartozik  az  avar  és  kerti  hulladék  égetésére  vonatkozó  szabályok  rendelettel
történő megállapítása. 

Külterületi égetés:
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata
során  keletkezett  hulladék  szabadtéri  égetése  tilos.  Külterületen  az  ingatlan  tulajdonosa,
használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen végezhet irányított égetést.
A  külterületi  égetéssel  (más  néven  irányított  égetéssel)  kapcsolatban  –  a  korábbi
engedélyezési  eljárástól  eltérően-  2020 január 22-től már csak bejelentési  kötelezettség áll
fenn.  
Az  égetés  végzésének  időpontját,  terjedelmét,  földrajzi  koordinátákkal  vagy  helyrajzi
számmal  megadott  helyét  a  kitöltött  iratmintával  a  megkezdés  előtt  5  nappal  a  területileg
illetékes  Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak  kell bejelenteni a
gyor.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre. Papíralapú ügyintézés önkormányzatok esetében
nem engedélyezett.



Az égetés során betartandó szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014
(XII.  5.)  BM rendelet  225-228.  §  tartalmazza.  A jogszabályban foglaltak  figyelmen kívül
hagyása hatósági eljárást von maga után. 

Vágástéri hulladékégetés:
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65.
§ (1)-(2) és 66. § (1) bekezdése-, valamint az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.
1.) ÖM rendelet szabályozza. 
A fenti jogszabályokban foglaltak alapján vágástéri hulladék égetését csak az erdőgazdálkodó
– annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult.
Az írásbeli engedély egy példányát minden esetben meg kell küldeni a területileg illetékes
Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnak  a
gyor.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre (ahogy a külterületi irányított égetésnél is kell). A
tüzelés megkezdése előtt- illetve annak befejeztekor a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség híradóügyeletét is értesíteni kell a +36 96/215-633 számon. 
Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével –
tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Az égetés során betartandó szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014
(XII.  5.)  BM  rendelet  225/A.  §  tartalmazza.  A  jogszabályban  foglaltak  figyelmen  kívül
hagyása hatósági eljárást von maga után. 

Tűzgyújtási tilalom: 
Fokozott  tűzveszély  esetén  az  erdészeti  hatóság  és/vagy  az  erdőgazdálkodásért  felelős
miniszter tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely visszavonásig érvényes. Tűzgyújtási tilalom
idején  az  erdőterületeken,  fásításokban  és  az  ezektől  mért  200  méteres  körzetében  lévő
külterületi ingatlanokon tilos az égetés. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó
helyek,  a  vasút  és  közút  menti  fásítások,  de  tilos  a  parlag-  és  gazégetés  is.  Az  aktuális
tűzgyújtási tilalomról a https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/ weboldalon lehet tájékozódni.

Kelt: Mosonmagyaróvár, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
Szilágyi János tűzoltó alezredes

kirendeltségvezető

Melléklet: Irányított égetés bejelentő minta
Vágástéri hulladékégetés bejelentő minta

Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: Mosonmagyaróvár  Járás  Önkormányzatainak  Polgármesterei  (biztonságos  kézbesítési

szolgáltatás útján – Hivatali kapun)

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16. ✉
Telefon: +36 96 215633 Fax: +36 96 215633

E-mail: movar.kk@katved.gov.hu,  
Hivatali kapu azonosító: GYMSMOSKVK KRID: 512530338 https://tarhely.gov.hu

Cégkapus elérhetőség: Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség https://epapir.gov.hu
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