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Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a 
kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott 
tűzveszély alakult ki, ezért a földművelésügyi miniszter az 
erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától 
számított kétszáz méteren belüli területre 2015. július 3-án 
átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A fenti időponttól kezdődően a felsorolt területeken tilos a 
tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és 
vasút menti fásításokban, beleértve az irányított-, a parlag- és 
gazégetést is.

A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági 
területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók 

figyelmét, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében járjanak el 
körültekintően, égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden 
esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, 
erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom 
visszavonásig érvényes.

Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról valamint az erdőtűz 
megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról  a 

www.erdotuz.hu oldalon tájékozódhatnak.

 Ecsedi Sándor tű. százados s.k.
 Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
 parancsnok-helyettes

FELHÍVÁS

Hamarosan elérkezik a kalászos gabonafélék betakarításának 
ideje. A tűzvédelmi szabályok betartása különösen fontos, 
hiszen a Tűzoltóságoknak minden évben több mezőgazdasági 
tüzet kell eloltaniuk.

A kalászos termény betakarítási, kazlazási, szalma-
összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi 
követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben levő 
hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő (21A 
113B oltási teljesítményű)  erő- tűzoltó készülékkel is ellátott
és munkagép vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát 
a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű 

megfelelősségéről 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 kirendeltségre be kell jelenteni. A 
műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni. 

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, 
aratógépek hajlékony földelő vezetékkel történő ellátása illetve 
kipufogó és a szikratörő , éghető anyagtól való megtisztítása

valamint a karbantartási feladatok végrehajtása 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 a gabonatáblán, 
szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen ilyen esetekben a 
tűzkeletkezés lehetősége fokozottabban fennáll.

Közút, illetőleg vasútvonal mellet található mezőgazdasági 
területeken az aratási munkálatokat ezek mentén kell először 
elvégezni, mellettük legalább 3 méter széles védőszántást kell 
kialakítani. 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 tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor . Ha a 
3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az 
egyéb munkagépet elhelyezni. Munkálatok közben a 
dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán 
dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető 
fülkéiben is tilos. Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 
méterre  éghető anyagtól  és növényzet től  mentes 
dohányzóhelyet lehet kijelölni.  A dohányzóhelyen a 
dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű 
vizet tartalmazó edényt kell 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. 

Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg 
az 1000 m -

2
t, a szabadban összerakott kazlak között a 

legnagyobb kazal magasságának háromszorosát, de legalább 20 
méter távolságot kell tartani. A kazlakat a vasúti vágánytól 
legalább 100m, közúttól és erdőtől legalább 25 méterre kell 
elhelyezni azokat.

Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 
2015. július 06-tól 2015. július 11-ig és 

2015. július 21-től 2015. augusztus 30-ig 
Szolnok - Püspökladány állomások között végzett

pályaátépítési munkák miatt
a hirdetményen feltüntetett vonat

menetrendje módosul. 

Az okozott kényelmetlenségért
szíves megértésüket kérjük!

Az aratás tűzvédelmi szabályai


