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Tűzgyújtási tilalom feloldása tárgyában meghoztam a következő 
 

HATÁROZAT -ot. 
 
Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az erdőterületek illetve fásítások 
határától számított kétszáz méteren belüli területre, átmeneti időre 2016. július 8-től a BKG/001/7302-
2/2016. iktatószámon elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat feloldom. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy a fokozott tűzveszély elmúltával az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és 
kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. Erdőgazdálkodási tevékenység során, a vágástéren 
visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által kijelölt helyen végezhető, olyan módon, hogy a tűz az 
erdőt és környezetét nem veszélyezteti. 
 
A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell az 
eloltásáról. 
 
Felhívom továbbá a telektulajdonosok figyelmét, hogy az avar és gyomégetésnél fokozott figyelemmel 
járjanak el, mert a gyorsan haladó tűz könnyen elérheti az erdőt, vagy a lakott területeket. 
 
Ezen határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz 
címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál (6001 Kecskemét, Pf.: 130.) benyújtandó 
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés halasztó hatályú és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezési 
eljárás díja 10 000,- Ft, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10032000-00289782 számú 
számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is teljesíthető (banki 
készpénzbefizetés, belföldi postautalvány). A fizetési megbízás közlemény rovatába fel kell tüntetni a 
hatósági eljárás megnevezését, az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét, valamint az ügyiratszámot. A 
fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzbefizetés eredeti igazolószelvényét. 
 
 

Indokolás 
 

 
 
Az erdőterületeket érintő tűzesetek csökkenése, valamint az erdő- és vegetációtűz kialakulását és terjedését 
befolyásoló környezeti tényezők változása miatt indokolt az elrendelt tűzgyújtási tilalom feloldása, ezért a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyetértésével döntöttünk a tűzgyújtási tilalom 
feloldásáról. 
 
A fentiek által indokolt tűzgyújtási tilalom visszavonása az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 67. § (2) bekezdésén alapul.  
 
Határozatom a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szerveinek kijelöléséről szóló 
328/2010. (XII.27.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rend) 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva, a fentiekben említett jogszabályhelyeken túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
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szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) és 72.§ (1) bekezdései szerint hoztam meg és a 
98-99.§ -ai alapján biztosítottam a fellebbezési jogot.  
 
 
A fellebbezés díjtételét az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő szolgáltatási díjakról szóló 63/2012 (VII. 
2.) VM rendelet 1. számú melléklete alapján határoztam meg, az 4. § (1) bekezdés alapján rendelkeztem a 
befizetés igazolásának módjáról. Illetékességemet a Rend. 2. § (3) bekezdése állapítja meg. 
 
 
 
Kecskemét, 2016. július 15. 
 
 
 Kovács Ernő 
 kormánymegbízott nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 Kocsis János 
 főosztályvezető helyettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják:      

1) NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 
2) Vidékfejlesztési Minisztérium, Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 
3) NÉBIH, Sajtóiroda útján: 

a. MTI 
b. Közszolgálati televíziók és rádiók 
c. Országos napilapok 

4) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
5) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
6) KEFAG Zrt. 6000 Kecskemét, József A. u. 2. 
7) Gemenc Zrt. 6500 Baja, Szent Imre tér 2. 
8) Városi Televízió Kecskemét 
9) Petőfi Népe szerkesztőség 
10) Gong Rádió 
11) Irattár 

 
 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály 
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