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Valamennyi Önkormányzat Jegyzője,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mezőkövesdi Falugazdász Körzetközpont,
Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság
részére
Székhelyén
Tisztelt Cím!
Értesítem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található önkormányzatokat és szervezeteket,
gazdálkodókat a szabadtéri tüzek, és nyári betakarítási munkák során keletkező fokozott tűzveszéllyel
kapcsolatban.
Az elkövetkezendő időkben számolni kell az üzemeltetőknél esetlegesen fellépő problémákkal, továbbá a
szárazság és a magas napi átlaghőmérséklet miatti bekövetkező fokozott tűzveszélyre az erdők,
mezőgazdasági területek kis nedvességtartalmú lábon álló kalászos növényei (jellemzően gabonafélék),
útpadkák környezetében, ahol éghető növényzet található, továbbá azoknak a létesítményeknek a
területén, ahol nyílt felszínű, mesterséges oltóvíz tározóval (medence) rendelkeznek, tekintettel a magas
hőmérséklet okozta fokozott párolgás miatt szükséges oltóvíz utánpótlásra. Az útpadkák éghető
növényzettől mentessé tétele is kiemelkedően fontos, hisz az ott keletkező nagy mennyiségű száraz
növényzet veszélyezteti a környezetében található kultúrnövényeket, erdős területeket, ezzel
drasztikusan megnövelve a tűzoltóság szárazfű-tüzes tűzesetei miatt bekövetkezett vonulások számát.
Továbbá tájékoztatom a tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével
kapcsolatban jogi szabályozás keretein belül a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(továbbiakban OTSZ) figyelembevételével kell eljárni.
Tájékoztatom továbbá, hogy a belterületeken végzett avar és kerti hulladék égetésére az önkormányzati
rendeleteken felül – ahol a település közigazgatási határaira kiterjedő nyílt téri égetéssel kapcsolatos
önkormányzati rendelet nem került megalkotásra – az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
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A 306/2010. Korm. r. 27.§ (2) bekezdése alapján „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének
feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási
berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék
– az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.”
A Ktv. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete
önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó
egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.
Továbbá az OTSZ aratással, kazlazással, a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaival, a
mezőgazdasági erő- és munkagépekre, valamint a terményszárítás szabályaira vonatkozó
rendelkezései az irányadóak .
Tájékoztatom továbbá, hogy a tűzvédelmi hatóság – igény szerint – akár a helyszínen is előzetesen
biztosítja a konzultáció lehetőségét! A konzultációkra az Önök megkeresését követően kerül sor. A
konzultációval kapcsolatban Fekete Mihály tű. hadnagy hatósági főelőadó és Kiss Anikó tű.
főtörzszászlós hatósági referens ügyintézők állnak rendelkezésükre a +36-49/341-244 telefonszámon
vagy a fenti email címen.
Kérem, hogy a felügyelete alá tartozó szervezetekkel, gazdálkodókkal a helyben szokásos módon, az
Önök közötti kapcsolattartás útján a fentieket, valamint a csatolt mellékleteket közölje és ismertesse
meg.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!
Kelt: Tiszaújváros, az elektronikus pecsét szerinti napon.
Macz János tűzoltó ezredes
katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Melléklet: 1. sz. melléklet (Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok)
2. sz. melléklet (Tűzvédelem az aratás idején is)
3. sz. melléklet (OTSZ vonatkozó előírásai)
Készült: 1 pld.
Egy példány: 2 oldal
Kapja: 1. Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.)
POSTA SZEÜSZ-ön keresztül
2. B.-A.-Z. Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – hivatali kapun keresztül
3. Valamennyi Önkormányzat hivatali kapun keresztül, majd Irattár

____________________________________________________________________________________________________

Cím: 3581 Tiszaújváros, Tűzoltó út 1., 3580 Pf.: 36.
Telefon: +36(49) 341-244 Fax: +36(49) 341-168
E-mail: titkarsag.tujvaros@katved.gov.hu
Hivatali kapu: TUJVAROS KRID szám: 418502138
Cégkapu: BAZ MKI Címe: 15722847
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1. melléklet
Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok
Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet alapvetően meghatározza:
-

a tűzoltó készülékek megfelelősége,

-

a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek tűzvédelmi
felülvizsgálatának elvégzése (jegyzőkönyv, mezőgazdasági járművet érintő
műszaki ellenőrzés),

-

az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki állapota, tisztántartása,

-

a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,

-

a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások betartása,

-

a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,

-

a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,

-

az OTSZ által előírt területen a védőszántás kialakítása,

-

a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása,

-

a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét alapvetően meghatározza:
-

a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,

-

a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,

-

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása (jegyzék,
kimutatás) és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalók
foglalkoztatása,

-

a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata és annak
igazolása (jegyzőkönyv, minősítő irat),

-

a terményszárítás szabályainak betartása.
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2. melléklet

Tűzvédelem az aratás idején is
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban
dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen
fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a
tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.
A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet – gabonatáblatüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a
tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, 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. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett
időpontját, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, tíz nappal
előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető
anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se
csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges
tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal
feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad
végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során
üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng meggyújthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett
legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell
készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól
legalább 15 méter távolságban leállítani. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3
méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni. A
munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a
járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a
gabonatáblától legalább 15 méterre lehet dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó
edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a
szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek
kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma
alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak
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között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és
erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás
termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába,
így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni
védekezés jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására
alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól
azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a
tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az irányított égetés keretében
végezhető, azonban az égetés megkezdése előtt legalább 5 nappal az illetékes
katasztrófavédelmi szerv (B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc,
Dózsa György út 15.) területi szervéhez írásban kell bejelenteni.
a) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb
10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
b) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el
kell oltani.
c) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
d) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) 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,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és 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,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót
ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán
annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a
közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
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A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval
érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
Az égetés során az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról
meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak
tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de
facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló
gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 10 hektárnál
nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat
védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés
idején a területnagyságától függetlenül a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott,
megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már
nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó,
parázsló részeket el kell oltani.
Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás
kezdeményezhető.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen
kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés.
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3. melléklet
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

109. Aratás
221. § (1) A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
(2) A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el
kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.
(3) Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.
(4) 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.
110. Szérű, rostnövénytároló, kazal
222. § (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső
tárolási egység és a környező
a) fokozottan tűz- vagy 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.
(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmányszükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.
(3) A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal
közé kerüljön.
(4) 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.
223. § Dohányozni szélcsendes időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.
224. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység
bontható meg.
(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási
területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.
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111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk
csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban
történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
225/A. § (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és
veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetésre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást- vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb
10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi
számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv
területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell
oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást –
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) 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,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben
körül kell szántani vagy tárcsázni, és 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,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése
után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott
személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával
a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés
szabályait kell alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán
annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút
szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
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(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett
terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

112. A mezőgazdasági erő- és munkagépek
229. § (1) A kalászos termény betakarítási, 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.
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.
(2) 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.
(3) 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.
(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár
vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem
végezhető.
(5) 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.
(6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem
vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát
nem végezhet.
230. § (1) A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép
égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
(2) A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell
tisztítani.
113. A terményszárítás szabályai
231. § Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és
annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A
szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.
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