
ARATÁst rÁrgrozrarÓ
A nyári betakarítási rnunkák amellett, hogy nagy igénybevétett jelentenek a mezőgazdaságban
dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is' erra t<eiio [ti.iirt"nntesiel kell felkészülni különösen
fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tiizvédelme , az atatásra, illetve atarló és növényi hulladókok égetésére vonatkozó sáüatyot< ismerete, betartása. Ezeket azorságos Tűzvédelmi SzabaLyzatrólszóló 54l20t4.(Xu. 5.) BM rendelet tartalmazza.

Amezőgazdasági erő- és munkagépeü<, Ílletve az aratás tíizvédetmÍ szabályai
A szabályok betartása kiilqinösen fontos, évente több száz mezógazdasági tüzet - gabonatábla_
tüzet, valamint kazal_, illetve boglyatüzet - kell eloltaniuk a ffizóttóknak.

A kalászos terrnény betakarítási, kazalozási, $zalma_összehúzási és balázási munlaíiban csak a
tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább l db 21A és 1138 vizsgálati egységtűz
oltásríra alkalmas tiÍzoltó készi,ilékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyeÍ :,t*tivehet részt, amelynek trizvédetrni fel{iivizsgál atát a betakarítást_megelőzően az iieemeltetŐ
elvégeae. A jármii megfelelóségéről szernle során kell meggyoiooni' Ennek tervezett
időpontját, öfo'él több nrezógazdasági jÁrnrüvet érintő mirszaki lilenorzes .r"tor, tíz nappal
előbb írásban az illetékes katasáróf,avédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. Á szemléről
jegyzőkönyvet kellkészíteni, amelynek egy példányát a járirűvon el keil helyezni.

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető
anyagoktól való megtisztitása legatább naponta egyszer. Figyelni kJtt ana is, hogy sehol se
csepegien az üzemanyag Vagy hidraulika-íolyadél, me* ei nagyban segíth*ű .g_' esetleges
tiiz terjedését. Fontos,_ hogy a munkagépet tilos a gabonatáblan, illetve úrlón tizlemanyaggal
feltolteni. A jármüveken nyítrt l:íng hisználatával jaró karbantartást, javítást nem szabad
végeani gabonatablan' szérün és a rostnövénytríroló teriiletén, hisztn e munka során
üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt lang meggyújthat.

Az aratást lehetőleg közút, iltetőleg vasútvonai mentén kell elöször elvégezni, ezek mellett
legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani' Ugyanilyerivédászíntást kell
készíteni akkor, ha a munkasziinet idejére a kombájnt nem tudjáÉ a gábonatáblától, kazaltól
legalább i5 méter távolságban leállítarri. A rnunkálatok közbeni dohanyzas veszélyeit is
fontos szem eltÍtt tartani, gabonatábliín még a járművek, erő- és munkagépók vezetöfiilkéiben
s31 szabad dohányozni. Az aratás ide"!ére a gabonatáblától legadbb 15 
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dohanyzó helyet kijeltilni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyeznil

A szalmaösszehúzást és kazalozást vdgző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a
szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyujtási veszélyt, igyanis az erőgépek
kipufogócsöve kÓnnyen liángra tobba,'rthatja a szásaz szalmát. Az 
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alapter{ilete nem haladhatja meg az ezet négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak
között legalább húsz méter távoiságot ketrl tartani, vasúti vágránytól legalább száz, közúttól és
erdött1l legalább huszonöt neéterre kel! ethelyemi ezeket'

A tarló- és a niivényi hulladétr égetésÉva*k szabályai
Magyarországon éltizedek óta végezc,ek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokulturás
termelés. Ez azt jelenti, hogy a gab*rraverest követö évben is gabona kerül ugyanazontÍtblátba,
így a rrövény gombabelegségei fokozottabban megjelennek' A gombabetegségek elleni
védekezés jelentős mennyíségii növény,,édószer alkalmazásbval jár. Ennek kiváltásríra
alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés' A levegő védelméről szóló 306/2010' (xII. 23.)
kormányrendelet azonban egyértetntüen tiitja a lábon álló növényzet, tarló és
növénytemresztéssel összefiiggésben keletkezott hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól



*9T!* jogszabály eltérően is rendelkezlret. A kormanyrendelet megsértése esetén a
tarlóégetés környezetvédelrni b írság gal suj tható.

Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az irányított égetés keretében
végeáető, azonban az égetés megkezdése előtt Égalább 10 nappal u r.uá'Áofavédelmi
kirendeltség engedélyét kell kérni. ,4.z engedély kérése során meg kelt adni:
a) a kérelmezh nevétés címét,
b) az égetés pontos, foldrajzi koordinátákkal vagy helyrajá számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és terv€zett befejezésének időpontját (év, hó-nap' nup, ór4 perc),
d) az iranyított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát * legfeljebb 10 hektar,
f; az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, eírnét,
h) az égetés feliigyeletét biztosító szernély nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tÍiz továbbterjedésének megakadályozásiíra tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tiiz továbbterjedésének megakadályozásőra készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
A tűzvédelrni hatóság az engedélyt 5 napon belül elbírálja.
Az égetés sorarr az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról
meggyújtani tilos,' biztosítani kett ugyanis a vad elmenekulési lehetöségét' Csak
tarlómaradvanyt lehet égetni, szalmát ene f*lhasználni tílos. Legalább három méteiszéles, de
facsoportok, erdők mellett miír hratméteres védősántást kell alkalmazni. Lábon álló
gabonatríbla mellett még védoszantás alkalmazása esetén is tilos tarlÓt égetni. 10 hektárnál
nagyobb tertlletek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az úy*' szakaszokat
védőszantással kell egymástÓl elválasztani' Egyszene csak egy szakasz églthető. Az égetés
idején a területnagyságától fiiggetlen{ii a ttizoltásra alkalmas kéziszeiszámmal elútott'
megfelelő létsámú, kioktatott szernély je}enlétéről kell gondoskodni, és legalább egy haktort
ekével a helyszínen készenlétben kell tartani" A túz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha mar
nincs rá sziikség, azt el keil oltani. Az égetés utan a területet át kell vizsgálni, és az izzi,
parázslÓ részeket el kell oltani.

A tarlóégetések során a tiizvédelrni hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént_e az irányított égetés
engedélyezése. Az előírások mbgsértése esstén a teriilet tulajdonosa, illetve az égetést vlgző
ellen eljárás kezdeményezhető'

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen
kárba az egész éves mezőgazdasági rnunka, a termés'


