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Tisztelt Cím! 

 

 

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban 

dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, amelynek 

keretében különösen fontos:  

 a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, a gépek, berendezések 

megfelelő műszaki állapota, 

 az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok 

ismerete, betartása. 

Ezeket a szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 221-230.§-ai tartalmazzák.  

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-

tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak. 

A téma jelentőségét hangsúlyozandó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „A 

mezőgazdasági betakarítási munkákkal összefüggő tűzesetek, káresetek megelőzése” címmel 

konferenciát tervez tartani online videokonferencia formájában 2021.06.16-án 0900 órai 

kezdettel, melyhez a mellékelt meghívóban szereplő internetes elérési útvonalon keresztül lehet 

csatlakozni, mint néző.  

Álláspontunk alapján a tájékoztatással illetve a konferencián elhangzó információkkal a 

tűzesetek száma csökkenthető, ebben a tevékenységben kérem segítő közreműködését a 

mellékelt információs anyagnak a lakosság és a gazdálkodók minél szélesebb köréhez történő 

eljuttatásával. 

Kelt, Mátészalka, az elektronikus bélyegző szerint. 

 

   Köszönettel: 

Tamás Ferenc tű. alezredes 

       tűzoltósági tanácsos 

        kirendeltség-vezető 
 

Melléklet: 4 oldal Tájékoztató anyag a mezőgazdasági erő-és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályairól 

 1 db Meghívó online konferenciára  
Terjedelme:1 oldal  

Kapják:  1.  Címzettek (elektronikus úton)    
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„A tűzvédelmi előírások betartása közös érdek” 
 

 

 

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi 

 szabályai 

(Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 221-230. § előírásai.) 
 

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A 

és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és 

munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a 

betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.  

Az elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és 

a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie. 

A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során 

használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak 

tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A 

műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell 

helyezni. 

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése 

után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és 

szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén 

megtisztítani. 

Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, 

villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. 

Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb 

munkát nem végezhet. 

Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng 

használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a 

rostnövénytároló területén nem végezhető. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az 

üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. 

A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától 

legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes 

területen.  

Fontos, hogy a munkagépet a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni TILOS ! 



A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni TILOS ! 

A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni. 

A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül 

el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. 

 

Gabonatáblán, a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben dohányozni  tilos. 

Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes 

dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához 

megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. 

Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos 

terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető 

hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 

3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni. 

A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak 

olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve 

gyújtási veszélyt ne jelentsen, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja 

a száraz szalmát.  

A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától 

rendszeresen meg kell tisztítani. 

Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t. 

A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső 

tárolási egység és a környező 

a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, 

tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter, 

b) egyéb építményektől legalább 100 méter, 

c) vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter, 

d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és 

e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti 

távolság háromszorosa, de legalább 20 méter 

tűztávolságot kell tartani. 

A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal 

közé kerüljön. 

A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 

méter távolságot kell biztosítani. 

(5) A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter 

széles védőszántással kell körülvenni. 

Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad. 

 
 

Az előírások betartását aratás időszakában tűzvédelmi hatóság külön 

ütemterv szerint ellenőrizni fogja ! 
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A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai 
 

Tűzvédelmi szempontból a kérdést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) a 225 – 228. §-ok szabályozzák. 

Ezek értelmében TILOS a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben 

és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanokhasználata során keletkezett 

hulladék szabadtéri égetése KIVÉVE, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 

Az OTSZ 226.§ (1) bekezdése értelmében ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az 

ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést 

végezhet. 

Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 

számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) írásban be kell jelenteni 

a „ szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu.” e-mail címen. 

(A bejelentés megtehető a tájékoztatáshoz mellékelt rendszeresített bejelentő lapon.) 

 

A szabadtéri égetés szabályai az OTSZ előírásai szerint. 

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell 

oltani. 

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 

jelentsen. 

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 

izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

A TARLÓÉGETÉS SZABÁLYAI 

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. 

Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. 

A szalmát elégetéssel megsemmisíteni. 

Lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. 

A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter 

szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni. 

Az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell 

végrehajtani. 



A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres 

védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani. 

Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz 

felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. 

A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, 

kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.  

Legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell 

tartani. 

A tűzgyújtási tilalom részletében felülírja a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat, így 

az érvényben levő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt található a következő 

linken: http://www.katasztrofavedelem.hu. 

Tűzgyújtási tilalom, valamint jogszabályi tiltás ellenére, aki tüzet okoz, az felelősséggel 

tartozik az okozott kár, valamint a tűzvédelmi bírság megtérítéséért. 

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 

tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról rendelkező 259/2011. (XII. 

7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletben foglalt táblázat 48. 

sorában meghatározott „szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és 

az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása” szabálytalanság esetén a 

tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 20.000,-Ft. legnagyobb mértéke 400.000,-Ft.  

A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott „tűzvédelmi szabály 

megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézet elő” szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság 

legkisebb mértéke 10.000,-Ft. legnagyobb mértéke 1.000.000,-Ft.  

A Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott „tűzvédelmi szabály 

megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézet elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság 

beavatkozása is szükséges” szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 

20.000,-Ft. legnagyobb mértéke 3.000.000,-Ft.  

Szándékos tűzokozás esetén a katasztrófavédelmi kirendeltség a beavatkozással, a tűz oltásával 

kapcsolatos költségek megtérítését is kezdeményezi. 

A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az 

ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást, ezért kérem segítő együttműködést, a 

fentiekről az érintettek és a lakosság tájékoztatását 

Kelt: Mátészalka, elektronikus bélyegző szerint. 

 

 

„A tűzvédelmi előírások betartása közös érdek” 
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