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TÁJÉKOZTATÓ 

Mezőgazdaságot érintő szabályokról 

 

A mezőgazdasági erő- és munkagépek  

 

- A betakarítási munkák során használt, ötnél 

több mezőgazdasági járművet érintő műszaki 

ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 

10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi ható-

ságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőr-

zésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely-

nek 1 példányát a járművön el kell helyezni. 

- A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és 

munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától 

legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni 

éghető hulladéktól, növényzettől mentes te-

rületen. 

- A kalászos termény betakarítási, szalma-

összehúzási és bálázási munkáiban legalább  

1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltá-

sára alkalmas tűzoltó készülékkel rendelkez-

zen.  

 

 

 

 

- Az  erő- és munkagép kezelője a munka-

végzés megkezdése előtt és annak befejezése 

után közvetlenül és munkavégzést megszakí-

tó szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és 

szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és 

a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén 

megtisztítani 

- Az erő- és munkagépen, gépjárművön 

olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng 

használatával jár vagy üzemanyag elfolyásá-

val járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnö-

vénytároló területén nem végezhető.  

- Az aratógépet hajlékony földelő vezeték-

kel, akkumulátorát pedig legalább nehezen 

éghető, villamosságot nem vezető anyagú 

védőburkolattal kell ellátni. 

 

 
 

- Munkaszünet idejére az aratógépet, az erő-

gépet 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 védő-

szántáson kívül kell az arató-, erő- és az 

egyéb munkagépet elhelyezni. 

- Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő 

üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb 

munkát nem végezhet.  

- A kazalozást végző erőgép az összehúzott 

szalmát és kazlat csak olyan távolságra köze-

lítheti meg, hogy az erőgép égésterméke 

vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt 

ne jelentsen. 

- 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. 

 

 
 

 

 

 

Aratás, szérű, rostnövénytároló, kazal 
 

-  A kalászos termény betakarítását a közút 

és a vasútvonal mentén kell először elvégez-

ni. 

- A learatott kalászos terményt, szalmát a 

vasútállomástól legalább 100 méter távolsá-

gon belül el kell távolítani, és legalább 3 

méter széles védőszántást kell alkalmazni. 

- Gabonatáblán dohányozni még a járművek, 

erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. 

-  Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 

15 méterre éghető anyagtól és növényzettől 

mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni, a do-

hányzóhelyen a gyűjtéséhez és eloltásához 

megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó 

edényt kell elhelyezni. 

- A mezőn összerakott kazal, valamint a szé-

rű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szél-

ső tárolási egység és a környező 

   a) robbanásveszélyes osztályba tartozó 

anyagok előállítására, feldolgozására, hasz-

nálatára, 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 leg-

alább 20 méter tűztávolságot kell tartani 

- Az állattartó telepeken a legfeljebb egy 

évre elegendő alomszalma- és szálastakar-

mány-szükségletet üzemi tárolásnak kell 

tekinteni. 

- A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a má-

sodik sorban levő kazal az előző sorban levő 

két kazal közé kerüljön 

- A kazlak, valamint a sorok között a na-

gyobb kazalmagasság háromszorosát, de 

legalább 20 méter távolságot kell biztosítani 

- A mezőn összerakott szálastakarmány-, 

szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 mé-

ter széles védőszántással kell körülvenni 

- dohányozni szélcsendes időben a kazaltól 

legalább 30 méter távolságra szabad. 

- A rostnövény osztályozása esetén egy idő-

ben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység 

bontható meg. 

- A rostnövény csak a tárolón kívül és a szél-

ső kazaltól 10 méteren túl sátorozhat, a sáto-

rozási területen minden megkezdett 

10 000m2 alapterület után 10 méteres tűztá-

volságot kell biztosítani. 
 

 

További információkért keresse fel az illetékes Ka-

tasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetősé-

gek egyikén: 

Dunaújvárosi Kvk:  

Dunaújváros, Tűzoltó u. 1. szám 

06-25-510-150 

dunaujvaros@katved.gov.hu 

duna.hatosagi@katved.gov.hu 

mailto:dunaujvaros@katved.gov.hu

