A mezıgazdasági erı- és munkagépek, illetve az aratás tőzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezıgazdasági tüzet – gabonatáblatüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tőzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a
tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, legalább egy, az érvényben lévı hatályos
szabványoknak és jogszabályoknak megfelelı tőzoltókészülékkel is ellátott erı- és munkagép,
valamint egyéb jármő vehet részt, amelynek tőzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást
megelızıen az üzemeltetı elvégezte. A jármő megfelelıségérıl szemle során kell
meggyızıdni. Ennek tervezett idıpontját nyolc nappal elıbb írásban az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemlérıl jegyzıkönyvet kell készíteni,
amelynek egy példányát a jármővön el kell helyezni és a szemlét követı nyolc napon belül a
katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelezı az akkumulátorok megfelelı védıburkolása, illetve kipufogó és a szikratörı éghetı
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
tőz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal
feltölteni. A jármőveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad
végezni gabonatáblán, szérőn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során
üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
Az aratást lehetıleg közút, illetıleg vasútvonal mentén kell elıször elvégezni, ezek mellett
legalább három méter széles védıszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védıszántást kell
készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól
legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is
fontos szem elıtt tartani, gabonatáblán még a jármővek, erı- és munkagépek vezetıfülkéiben
sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet
kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végzı erıgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a
szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erıgépek
kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma
alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak
között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és
erdıtıl legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.

