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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 (a továbbiakban: 

OTSZ) tartalmazza. 

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

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

Baranya megyében a statisztikák alapján az utóbbi 5 évben 187 mezőgazdasággal összefüggő 

tűzeset következett be, melynek összesített kiterjedése meghaladta a 300 hektárt, és összesen 

25 mezőgazdasági gépet érintett. Az oltást 397 tűzoltó gépjármű végezte, de így is meghaladta 

a becsült anyagi kár a 225 millió forintot. Kizárólag mezőgazdasági gépet érintő tűz 11 

esetben fordult elő. A 74 bálákat érintő tűzeset során pedig több, mint 16.000 szalmabála égett 

el. 

Az aratás, illetve a mezőgazdasági erő- és munkagépek tűzvédelmi szabályai 

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 védősávot kell kialakítani szántással vagy 

tárcsázással. 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 dohányzóhelyeken a dohánynemű 

gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. 

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

21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel és szikracsapóval 

vagy lapáttal 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 az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek 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. 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, betakarítással érintett területen és 

a rostnövénytároló területén nem végezhető. Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet 

és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól 



 
BARANYA MEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG 

 

H-7630 Pécs, Engel János u. 1. : 7602 Pécs, Pf.: 326 
 

 

legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes 

területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles szántással vagy 

tárcsázással kialakított védősávon kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet 

elhelyezni. Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább 

villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. Az erő- és munkagépet, 

aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. 

A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép 

égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban részt 

vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen, de legalább naponta meg kell 

tisztítani. 

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. Az OTSZ alapján, 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. 

Jogszabály által engedélyezett égetés során a tarlóégetés csak a jogszabályban 

meghatározottak szerint végezhető. 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, 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. 

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, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen 

készenlétben kell tartani. 

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen 

kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés. 


