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mezőgazdasági erő- és munkagépek
A kalászos termény betakarítási,
szalma-összehúzási és
bálázási munkáiban olyan erőés munkagép, valamint egyéb
jármű vehet részt, amely
• legalább 1 db 21A és 113B
vizsgálati egységtűz oltására
alkalmas tűzoltó készülékkel
ellátott
• amelynek tűzvédelmi
felülvizsgálatát a betakarítást
megelőzően az üzemeltető
elvégezte.
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mezőgazdasági erő- és munkagépek
• 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.
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mezőgazdasági erő- és munkagépek
•

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.

•

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.

•

Erő- és munkagépen,
gépjárművön olyan
karbantartás, javítás, amely
nyílt láng használatával jár
vagy üzemanyag
elfolyásával járhat,
gabonatáblán, szérűn és a
rostnövénytároló területén
nem végezhető.
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mezőgazdasági erő- és munkagépek
• 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.
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mezőgazdasági erő- és munkagépek
Az aratógépet
• hajlékony földelővezetékkel,
• akkumulátorát pedig legalább
nehezen éghető, villamosságot
nem vezető anyagú védőburkolattal
kell ellátni.
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mezőgazdasági erő- és munkagépek
• Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő
üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb
munkát nem végezhet.
• 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.
• 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.
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A terményszárítás szabályai
• 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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Aratás
• 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.
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Aratás
• 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
dohányzóhelyen a dohánynemű
gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő
mennyiségű vizet tartalmazó edényt
kell elhelyezni.
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Tűzvédelmi szolgáltatásra és
tűzvédelmi végzettségre vonatkozó
szabályok
• 2015. április 2-án hatályba lépett a 9/2015.
BM rendelet, mely meghatározza, hogy
hol és milyen időtartamban szükséges
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt foglalkoztatni, vagy szolgáltatás
igénybe venni.
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• A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban
foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8
órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:
– a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy
telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag
együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter
mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
– b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó
anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az
épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület
meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
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d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet
üzemeltet, vagy bérel,
• da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb
500 fő befogadóképességű helyiség található,
• db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az
500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
• dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek
elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása,
gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma
meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.
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•

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak
közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
foglalkoztatni abban az esetben, ha:
– a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére
kötelezett,
– b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő,
dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag
együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,
– c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket
tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló,
összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
– d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
• da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
• db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
• dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése,
nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja
a 100 főt.

•

A előzőekben felsoroltak a) pontjában meghatározottak esetén minimum
heti 40 órában, a b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum
havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt.
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Köszönöm a figyelmet!
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