
FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉK FEjLESZTÉSI MINISZTER

lkt.szám: XVII/381/3/2010.
I.4~ Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Pest megye és Budapest
területén lévõ erdõkre vonatkozó
tûzgyújtási tilalom elrendelése

HATÁROZAT

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Pest megye és Budapest területén lévõ erdõkre
valamint az erdõterületek határától számított kétszáz méteren belüli területre -
átmeneti idõre -jelen határozatom közzététel ének idõpontjától azonnali hatállyal
általános tûzgyújtási tilalmat rendel ek el.

A fenti idõponttól kezdõdõen tilos a tûzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt
tûzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a
parlag és gazégetést is.

Felhívom a közúton és vasúton utazókat, az erdõben kirándulókat, a mezõgazdasági
területeken dolgozókat, hogy égõ cigaretta csikket és dohánynemût ne dobjanak el,
azt minden esetben oltsák el.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban
intézkedem.

Indokolás

Az utóbbi idõben a rendkívüli meleg és csapadékmentes idõjárás miatt Borsod-
Abaúj-Zemplén, Heves, Pest megye és Budapest területén lévõ erdõkben fokozott
tûzveszély alakult ki.

A közúton és vasúton utazók, az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági
területeken dolgozók által eldobott égõ cigaretta csikk és dohánynemû fokozott
tûzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések mellett

keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is

veszélyeztetnek.
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A fentiek által indokolt tûzgyújtási tilalom elrendelése az erdõrõl, az erdõ
védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 67. § (1)
bekezdésén alapul.

Budapest, 2010. március .1 ~.

A XVII/381/3/2010. számon kiadott FVM Határozatot kaoiák:

1.) Önkormányzati Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

2.) ) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

3.) Országos Meteorológiai Szolgálat

4.) Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

5.) Magyar Nemzet Vagyonkezelõ Zrt. Logisztikai és Biztonsági Igazgatóság

6.) Észak-Magyarországi Erdõgazdasági Zrt.

7.) Pilisi Parkerdõ Zrt.

8.) Ipolyerdõ Zrt.

9.) Egererdõ Erdészeti Zrt.

10.) Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

11.) HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.

12.) Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság

13.) FVM Jogi Fõosztály

14.) FVM Sajtóiroda

15.) Irattár
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