
Nádaratás, nádas égetésének engedélyezése 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

Az engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni. A kérelem tartalmazza az 

ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, a nádaratás, 

nádégetés helyét, (település neve, pontos cím, helyrajzi szám) időpontját (dátum, óra) 

és terjedelmét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá 

meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos 

elérhetőséget. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Az eljárást megindító kérelem természetes személy által benyújtható postai úton, 

illetve személyesen a járási hivatalnál, a kormányablakban, valamint a települési 

ügysegédnél. 
 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus úton nyújthatja be kérelmét a polgári 

perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező 

egyesület, alapítvány kivételével. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Az eljárás illetékköteles. Az 5.000 forint összegű illetéket készpénz átutalási 

megbízáson kell megfizetni. 

 

Ügymenet leírása: 
 

Az állam tulajdonában álló természetes vizek medrében, valamint a csatlakozó 

szárazulatokon található nádas területeken, a vízminőség védelmét is szolgáló 

nádgazdálkodási feladatok ellátásáról a meder fenntartója gondoskodik. Azokon a 

vizeken, amelyek nem az állam tulajdonában állnak a nádgazdálkodásról a vizek, 

illetve a meder tulajdonosa köteles gondoskodni. 

A nádaratás csak vegetációs időn kívül és csak úgy végezhető, hogy a nádas 

termőképessége és állománya ne károsodjon. Természetvédelmi okból, a 

természetvédelmi hatóság kijelölése szerint, megfelelő nagyságú – 1–3 éves (avas) – 

nádasokat kell hagyni, amelyek csak vágásforgó-szerűen arathatók.
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A nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és természetvédelmi és 

egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges 

hatósági engedélyekkel végezhető. 

Az engedélyezési eljárásra a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel a természeti, 

illetve védett természeti terület kivételével. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során 

keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, 

használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 

területen a lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetését 

végezheti. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig 

be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a 

kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. 

Alapvető eljárási szabályok: 
 

A járási hivatal a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem 

megfelel-e a tartalmi követelményeknek, illetve a szükséges mellékleteket 

csatolták-e. 
 

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a járási hivatal hiánypótlásra hívja 

fel az ügyfelet. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő 

időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a 

rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 

A tényállás tisztázása érdekében a járási hivatal helyszíni szemlét tarthat. 
 

Ezt követően a járási hivatal elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba 

foglalja. 
 

A járási hivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 10.000,- Ft 

összegű, átutalással teljesített illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A másodfokú 

döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 
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