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Ugyiratszam: XX-G-001/2164/15/2012. Targy: Tuzgyujtasi tilalom feloldasa

Ugyintezo: Jagicza Attila Hiv. szam: -

Telefon: (92/549-690) Melleklet: -

HATARO2AT

A Zala Megyei Kormanyhivatal Erdeszeti Igazgatosaga illetekessegi teriileten fekvo erdokre,
fasitasokra, valamint az erdoteruletek, fasitasok hataratol szamitott ketszaz meteren beliili
teruletre, atmeneti idore 2012. 08. 22. napjatol XX-G-001/2164/12/2012. iktatoszamon elrendelt
altalanos tuzgyujtasi tilalmat feloldom.

Felhivom a figyelmet, hogy a fokozott tuzveszely elmultaval az erdoben luzet gyujtani csak a kijeloit es
kiepitett tuzrako helyen, szelcsendes idoben szabad. Erdogazdalkodasi tevekenyseg soran a
vagasteren visszahagyott faanyag egetese az erdogazdalkodo altal kijeloit helyen vegezheto, olyan
modon, hogy a tuz az erdot es kornyezetet nem veszelyezteti.

A tuzet nem szabad felugyelet nelkiil hagyni, tavozas utan pedig minden esetben gondoskodni kell az
eloltasarol.

Felhivom tovabba a telektulajdonosok figyelmet, hogy az avar es gyomegetesnel fokozott figyelemmel
jarjanak el, mert a gyorsan halado tuz konnyen elerheti az erdot, vagy a lakott teruleteket.

Jelen hatarozatom a 2004. evi CXL. torveny 101. § (5) bekezdese ertelmeben fellebbezesre tekintet
nelkul vegrehajtando.

Ezen hatarozat ellen a kozlestdl szamitott 15 napon beliil a Nemzeti Elelmiszerlanobiztonsagi
Hivatalhoz cimzett, de a Zala Megyei Kormanyhivatal Erdeszeti Igazgatosagahoz benyujtando
fellebbezesset lehet elni.
A fellebbezes halaszto hatallya! nem bir es igazgatasi szolgaltatasi dij koteles. A fellebbezesi eljaras
dija 20.000,-Ft, amelyet a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Magyar Allamkincstar altal
vezetett 10032000-00289782 szamu szamlajara torteno atutalassal, vagy keszpenzbefizetessel kell
teljesiteni (banki keszpenzbefizetes, belfoldi postautalvany). A dij befizeteset igazolo bizonylatot a
jogorvoslati kerelemhez csatolni kell. A megbizas kozlemeny rovataban fel kell tuntetni az eljaras
63/2012 (VII.2) VM rendelet 1. melleklete szerinti megnevezeset (15.6.2.1. Hatarozat ellen
kezdemenyezett masodfoku eljaras) es az iigyfel adoszamat vagy adoazonosito jelet.
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Indokolas

Az erdoterijleteket erinto tuzesetek csokkenesere, vafamint az erdo- es vegetaciotuz kialakulasat es
terjedeset befolyasolo kornyezeti tenyezok valtozasa miatt indokolt az elrendelt tuzgyujtasi tilalom
feloldasa.

A tuzgyujtasi tilalom visszavonasaval a Zala Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag 196-37/2012/TF.
szamu ugyirataban egyetertett.

A fentiek altal indokolt tuzgyujtasi tilalom visszavonasa az erdd'rol, az erdo vedelmerol es az
erdogazdalkodasrol szolo 2009. evi XXXVII. torveny 67. § (2) bekezdesen alapul.

Hatarozatom a fovarosi es megyei kormanyhivatalok mezogazdasagi szerveinek kijeloleserol szolo
328/2010. (XII.27.) Korm. Rendelet (tovabbiakban: Rend) 12. § (1) bekezdeseben biztositott
hataskorbmben eljarva, a fentiekben emlitett jogszabalyhelyeken tul a kozigazgatasi hatosagi eljaras
es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny (Ket.) 71. § (1) es 72.§ (1)
bekezdesei szerint hoztam meg es a 98-99.§ -ai alapjan biztositottam a fellebbezesi jogot.

A fellebbezes halaszto hatalyat a Ket. 101. § (1) bekezdes szerint, a Ket. 101. § (5) a) pontjara
tekintettel zartam ki.

A jogorvoslati eljaras dijat a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, valamint a megyei
kormanyhivatalok mezogazdasagi szakigazgatasi szervei elott kezdemenyezett eljarasokban fizetendo
igazgatasi szolgaltatasi dijak mertekerol, valamint az igazgatasi szolgaltatasi dij fizetesenek
szabalyairol szolo 63/2012 (VII.2) VM rendelet (tovabbiakban: Dij r.) 2. § (2) bekezdeseben foglaltak
alapjan hataroztam meg. A fellebbezesi dij megfizetesenek modjarol es szabalyairol a Dij r. 2. § (3)
bekezdese 4. § (1) bekezdes szerint adtam tajekoztatast.

Illetekessegemet a Rend. 2. § (3) bekezdese alfapitja meg.

Zalaegerszeg, 2012. szeptember 24.

Kapjak:

gicza Attila

igazgato

1) NEBIH Erdeszeti Igazgatosag
2) Videkfejlesztesi Miniszterium, Erdeszeti, Halaszati es Vadaszati Foosztaly
3) Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, Sajtoiroda iitjan:

a. MTI
b. Kozszolgalati televiziok es radiok
c. Orszagos napilapok

4) Orszagos Katasztrofavedelmi Foigazgatosag
5} Zalai Hirlap Szerkesztoseg Zalaegerszeg (fax: 92/312 580)
6} Zala Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag (fax: 92/549 565)
7) ZALAERDO Zrt (fax: 93/500-251)
8) BAKONYERDO Zrt. (fax: 89/513-120)
9) Irattar


