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Tuzgyujtasi tilalom elrendelese targyaban meghoztam a kovetkezfi

HATAROZATOT.

A Za/a Megyei Kormanyhivatal Erd&szeti Igazgatdsaga ittetakessegi teruleten fekvd erdfikre,
valamint az erdSteriiletek hataraJ6l szamitott ketszaz meteren belUII teruletre, atmeneti idore
2013. junius 24. napjatdl altalanos tuzgyujUsi ti la I mat rendelek el.

A Za/a Megyei Kormanyhivatal Erdtezeti Igazgatdsaga illetekessegi tertilet6n fekvd fasitasokra,
valamint a fisitds hatardt6l szamitott k6tszaz meteren beluli terOletre dtmeneti iddre 2013.
junius 24. napjdtdl dltalanos tuzgyujtasi ti la I mat rendelek el.

Jelen hat^rozatom a 2004. £vi CXL. tCrveny 101. § (3) bekezdSse ertelmeben fel!ebbez6sre tekintet
ndkul vegrehajtandd.

FelhEvom a figyelmet, hogy a fenti idaponttd kezdddden tilos a tuzgyujtas a felsorolt teruleteken
kijekMt tuzrakb helyeken is, valamint a kdzut- 6s vasut menti f^sftdsokban, beleertve a parlag 6s
gaz&getest is.

Felhfvom a kozOton 6s vasiiton utazdkat, az erdoben kirandu!6kat, a mezdgazdasagi teruleteken
dolgozdkat, hogy eg6 cigaretta csikket 6s dohanynemut ne dobjanak el, azt minden esetben oltsak el.

Aki a tuzgyujtasi tilalomra vonatkozd rendelkezeseket megszegi, szazezer forintig terjedd erddvedelmi
bfrsaggal sujthat6.

Ezen hat̂ rozatom ellen a kOzlestol szamitott 10 munkanapon belOl a Mezdgazdasagi Szakigazgatasi
Hivatalhoz cfmzett, de Nemzeti £lelmiszerianc-biztonsagi Hivatal Erdeszeti Igazgatdsagahoz
benyujtott fellebbezessel lehet 6lni. A fellebbezes halasztd hataJlyal nem bir 6s igazgatasi szolgaltatasi
dij koteles. A fellebbezesi elja>as dija 20000,-Ft, amely a Nemzeti l̂elmiszerlanc-biztonsagi
Hivatalhoz 10032000-00289782 szamu szamlajara tOrtend atutafassal, illetve a fizet6si szamlara
torten6 k6szp6nzbefizetessel is teljesftheto' (banki keszpenzbefizetes, be If old i postautalvany). A
megbizas kOzlemeny rovataban fel kell tuntetni az "ERDESZETI IG." azonosito j'elzest, 6s az
Ogyiratszamot A fellebbezeshez csatoini kell az atutala"s bizonylatat vagy a keszpenzbefizetes
eredeti igazo!6szelv6ny6t.
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Indokolas

Az elmult idfiszakban kialakult iddjarasi kOraim6nyek, a Zala Megyei Katasztrdfavedelmi Igazgatbsag
megkeres6s6ben javasolta Zala megye erdSteruletein 6s az erdd 6s fasftasok ketszaz m6teres
kOrzet6ben a tGzgyujtasi tilalom elrendel6s6t. Javaslataban fokozott tGzvesz6ly kialakulasarol
taj6koztatott A hirtelen nappali felmeleged6s es csapad6kmentes, szaraz id6jaras miatt a megye
erddterttletein 6s annak kOmyezet6ben - kUIOnOsen a parlag- 6s legeld tertiletekkel hataros erddkben
- fokozott tGzveszely alakult ki.
Az erddben kirandulok, a mezftgazdasagi teruleteken dolgozbk, a kOzuton 6s vasuton utazbk altal
eldobott egd cigarettacsikk 6s dohanynemu fokozott tOzvesz6llyel jar, mivel a kiszaradt lagyszaru
nOv6nyzet 6s erdei avar a jelenlegi iddjarasi kOrOlm6nyek kOzOtt rendkivul gyu!6kony 6s erdei vagy
mezdgazdasagi teruleteken kOzvetlen tuzeset forrasa lehet.

A tuzgyujtasi tilalom elrendeleset a Zala Megyei Katasztr6favedelmi Igazgat6sag a 340-3/2013/TF.
szamu ugyirataban kezdemenyezte.

Fentiekre tekintettel a Zala Megyei Kormanyhivatal Erd6szeti Igazgatosaga illetekessegi terQleten
tuzgyujtasi titalmat rendeltem el,

A tuzgyujtasi tilalom elrendelese sulyos karral fenyegetO helyzetet, illetve a tuz karos
kdvetkezmenyeinek mege!6zeset szolgalja.

A fentiek altal indokolt tuzgyujtasi tilalom elrendelese az erddrdl, az erdd vedelmer6l 6s az
erd6gazdalkodasr6l szdlo 2009. evi XXXVII. tOrveny 67. § (2) bekezdesen alapul.

Hatarozatom a fdvarosi 6s megyei kormartyhivatalok mezdgazdasagi szerveinek kijel6leser6l sz6!6
328/2010. (XII.27.) Korm. Rendelet (tovabbtakban: Rend) 12. § (1) bekezd6s6ben biztosftott
hataskOrOmben eljarva, a fentiekben emlftett jogszabalyhetyeken tul a kozigazgatasi hatdsagi eljaras
es szolgaltatas altalanos szabalyairol sz6!6 2004. evi CXL. Wrveny (Ket.) 71. § (1) es 72.§ (1)
bekezdesei szerint hoztam meg 6s a 98-99.§ -ai alapjan biztositottam a fellebbezesi jogot.
A fellebbezes halaszt6 hatalyat a Ket. 101. § (1) bekezdes szerint, a Ket 101. § (5) a) pontjara
tekintettel - sulyos karral fenyegetd helyzet mege!6z6se miatt - zartam ki.

A jogorvoslati eljaras dfjat a Nemzeti £lelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, valamint a megyei
kormanyhivatalok mezdgazdasagi szakigazgatasi szervei elott kezdemenyezett eljarasokban fizetends
igazgatasi szolgaltatasi dijak rnertekerOI, valamint az igazgatasi szolgaltatasi dij fizetesenek
szabalyair6l szdld 63/2012 (VI1.2) VM rendelet (tovabbiakban: Dfj r.) 2. § (2) bekezdeseben foglaltak
alapjan hataroztam meg. A fellebbezesi dij megfizetesenek m6djardl es szabalyairol a Dij r. 2. § (3)
bekezd6se 4. § (1) bekezdes szerint adtam taj6koztatast.

Zalaegerszeg, 2013 06. 21.
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1} N&BIH Erdeszed Igazgat6sag
2) Videkfejlesztesi Miniszterium, Erdeszeti, Halaszati 6s Vadaszati Fdosztaly
3} Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, Sajtdiroda utjan:

a. MTI
b. KOzszolgalati televfzidk 6s radi6k
c. Orszagos napilapok

4} Orszagos Katasztrbfavedelmi F6igazgat6sag
5) Zalai Hirlap Szerkesztdseg Zalaegerszeg (fax: 92/312 580}
6) Zala Megyei Katasztrdfav6delmi Igazgatdsag (fax: 92/549 565)
7) ZALAERD6 Zrt. (fax: 93/500-251)
8) BAKONYERDO Zrt. (fax: 89/513-120)
9) Irattar


