GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MOSONMAGYARÓVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtással és a mezőgazdasági munkálatokkal
kapcsolatos tűzvédelmi, iparbiztonsági szabályokról
A 2020.-2021. év nem csak Magyarországon, de az egész világon hatalmas változást hozott. A
koronavírus járvány megjelenése, az ország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet, az elrendelt
korlátozások és rendszabályok mindnyájunk életét megváltoztatták.
A jelenlegi helyzetben ugyan nincs lehetőségünk konferenciák, tűzmegelőzési tájékoztatók
megtartására, személyes konzultációra, azonban a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részéről ebben az időszakban is kiemelt figyelmet fordítunk a megyénkben élők élet- és
vagyonbiztonságára és rendkívül fontosnak tartjuk a lakosság, valamint a gazdálkodó szervezetek
tájékoztatását az aktualitásokról, jelen esetben a szabadtéri tűzgyújtásra, valamint a mezőgazdasági
munkálatokra vonatkozó tűzvédelmi, iparbiztonsági szabályokról.

I. Szabadtéri tűzgyújtás belterületen
1. Avar és kerti hulladék égetése belterületen
Az eddig megszokott- önkormányzati rendeleteken alapuló belterületi égetés rendszere tervezetten
2020 december 31-ét követően megszűnt volna. Innentől az önkormányzatok már saját hatáskörben
nem rendelkezhetnek az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapításával.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatálya alatt a Kormány
kiadta a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló
549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet, mely a január 1-jei jogszabálymódosítást február 8-ra tűzte ki.
A Kormány február 8-án azonban újabb kormányrendelettel egy- az előzővel megegyező
veszélyhelyzetet hirdetett ki (a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel). A jogszabály alapján a veszélyhelyzet
megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
2. Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a
tűzgyújtási tilalom idején sem.
Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az
általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:



nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására,
pl. víz, homok;



a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról,
hogy elaludt.

II. Szabadtéri tűzgyújtás külterületen
A Magyar Közlöny 2019. július 26-án kihirdetett 129. számában megjelent az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amely 2020. január 22-én lépett
hatályba.
A módosítás érinti a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait is, melyek alapján az
állampolgároknak és a gazdálkodó szervezeteknek nem kell beszerezniük a tűzvédelmi hatóság
engedélyét, ha külterületen, legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést kívánnak
végezni, csupán bejelentési kötelezettségüknek kell eleget tenniük és a tűzvédelmi szabályokat kell
betartaniuk.
1. Természetes személyek - bejelentési kötelezettség teljesítése
Amennyiben a természetes személy Győr-Moson-Sopron megye területén kíván irányított égetést
végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5 nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelentenie.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, az irányított égetés végzésének időpontját,
terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét.
A bejelentést az alábbi e-mail címre kell megtenni: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
2. Önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek - bejelentési kötelezettség teljesítése
Amennyiben az önkormányzat, gazdálkodó szervezet, egyéb nem természetes személy GyőrMoson-Sopron megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5
nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell
jelentenie.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és az önkormányzat / gazdálkodó szervezet /
egyéb érintett megnevezését, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét.
Tekintettel az elektronikus ügyintézésre való kötelezettségre (az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény) az önkormányzatok/
gazdálkodó szervezetek / egyéb nem természetes személyek bejelentési kötelezettségüknek
kizárólag cégkapun/hivatali kapun keresztül tehetnek eleget.
3. Az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2020. január 22-től
hatályos szövegváltozatának 226. és 227. §-a szerint:

„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.”
A jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása hatósági eljárást von maga után.

III. Szabadtéri tűzgyújtás erdőterületen
1. Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen
Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból állandó és
biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó
kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek
megteremtéséről gondoskodni. A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki
jogosult tüzet rakni:





a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól
azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy
készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),
a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy
elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.

2. Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó (vágástéri hulladék) égetésre csak az
erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő

személy jogosult. Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység
keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az
illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni.
Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §
tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben - a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely
kivételével - tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
3. Tűzgyújtási tilalom
Fokozott tűzveszély esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága
TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el, hirdethet ki.
Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a
fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon!
Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat,
valamint a parlag és gazégetést is.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a
NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal
dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A
tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett
változás kihirdetéséig) él.
4. Erdő- és vegetációtűz megelőzés alapszabályai
A tüzek 99 százaléka az emberi tevékenységre vezethető vissza, ezért az erdőtűz és vegetációtűz
elleni legjobb védekezés az odafigyelés, mert:
eldobni ≤ 1 másodperc
eloltani ≥ 100 óra
helyreállítani ≥ 100 év

IV. A tűzvédelmi jogszabálysértések következménye
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a
felelős személy(ekk)el szemben a tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) 10.000.000 Ft-ig terjedő
tűzvédelmi bírságot szabhat ki, melynek megfizetése a büntető, illetve polgári jogi felelősség,
valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége
alól nem mentesít. A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdővédelmi
bírsággal sújtható.
Az észlelt tűzesetet haladéktalanul jelezni kell a 105, vagy 112-es segélyhívó számon.
Amennyiben a szabadtéri tűzgyújtás szabályaival kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy azt
felteheti a 96/215-633-as telefonszámon.

V. A mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos tűzvédelmi szabályok
Győr-Moson-Sopron megye illetékességi területén a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos
tűzesetek száma csökkenő tendenciát mutat, mely köszönhető az ebben résztvevők szabálykövető
magatartásának, tudatosságának, odafigyelésének, valamint az erő- és munkagépek
karbantartottságának, előzetes műszaki ellenőrzéseken való részvételének.
Annak érdekében, hogy a tűzeseteket a továbbiakban is megelőzzük és elkerüljük az esetleges
tűzzel járó hatalmas anyagi károkat, érdemes pár percet szánni a vonatkozó tűzvédelmi szabályok
áttekintésére.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet részletesen
tartalmazza az aratásra, a szérűre, rostnövénytárolóra, kazalra, valamint a mezőgazdasági erő- és
munkagépekre, terményszárításra (221-224. § és 229-231. §) vonatkozó szabályokat, melyek az
alábbiak:
1. 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.
 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.
2. Szérű, rostnövénytároló, kazal
 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.
 A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal
közé kerüljön.
 A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20
méter távolságot kell biztosítani.

 A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles
védőszántással kell körülvenni.
 Dohányozni csak szélcsendes időben, a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.
3. A mezőgazdasági erő- és munkagépek
 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 műszaki ellenőrzésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.
 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.
 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.
 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.
 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 meg kell
tisztítani.
Az aratásban részt vevő járművön a műszaki ellenőrzésen való részvétel írásos igazolása
legyen elhelyezve.

5. 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.
A szárítóberendezések előzetes telephelyi szemléjének főbb szempontjai:
 az előző évi ráégett maradványok eltávolítása
 az égőfejek karbantartása, megfelelő tüzelőanyag használata
 porkamra megfelelő műszaki állapotban és tisztán tartása
 a hőfokszabályozó megfelelő műszaki állapota
 villamos és villámvédelmi felülvizsgálat 6 évente
 a tűzoltó készülékek rendszeresítése az égőfej teljesítményétől függően:
o 233-580 kW összteljesítményhez 1 db 55 A és 233 B
o 580-1160 kW összteljesítményhez 2 db 55 A és 233 B
o 1160-5800 kW összteljesítményhez 4 db 55 A és 233 B
vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

VI. A mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos iparbiztonsági szabályok
A veszélyes áruk közúti szállítása során a mezőgazdasági munkák végzésével összefüggésben 2
különböző szabályozási rendszert különböztetünk meg:
1. Amikor mezőgazdasági vontatóval, vagy lassú járművel történik a veszélyes áruk szállítása
A mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel történő szállítás szabályait, a mezőgazdasági
vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival
történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet tartalmazza.
Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a rendelet, ahogy a nevéből is látszik csak és kizárólag az ott
megjelölt járművekkel történő szállításra vonatkozik. Ez azért lényeges, mert az ADR szabályai
szerinti szállításhoz képest sok könnyítést tartalmaz. A rendelet legfontosabb előírásai:
 Ezt a rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy
lassú járművel (a továbbiakban együtt: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem
haladó sebességgel történő közúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak
személyzetére kell alkalmazni
 IBC: merev vagy hajlékony falú, szállítható nagyméretű csomagolóeszköz, amelynek űrtartalma
legfeljebb 3 m3, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű, a szállítás és kezelés során fellépő
erőhatásoknak ellenáll

 Mezőgazdasági vegyszer: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás hatálya alá tartozó növényvédő szer és műtrágya
 Növényvédőszer csak küldeménydarabban szállítható, a növényvédő szerre engedélyezett
kereskedelmi értékesítési egységben vagy fogyasztói csomagolásban, beleértve a használat után
ismét visszazárt eredeti csomagolást is
 Műtrágya a halmazállapottól függően szállítható tartányban, küldeménydarabban vagy ömlesztve
 Műtrágya ömlesztve: zárt rakodóterű járműben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával
ellátott járműben zárt konténerben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott
konténerben
szállítható.
A
járművet
és
a
konténert
úgy
kell kialakítani, hogy a bennük lévő anyag ne érintkezhessen fával vagy más gyúlékony anyaggal
 Üzemanyag: küldeménydarabban, valamint rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható
rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti
jóváhagyási igazolással, a tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, valamint a tartány és
a pótkocsi megfelel e rendelet előírásainak
 Tartányos pótkocsi: A pótkocsi tartánya hatósági vizsgálatra kötelezett a forgalomba helyezés
előtt, majd ezt követően legalább hatévenként. A hatósági vizsgálatot a műszaki biztonsági
hatóságnál kell kérelmezni. Adattábláján a megfelelőséget a műszaki biztonsági hatóság a
szállítható
anyag
megnevezésénél
és
a
vizsgálat
időpontjánál
acélbélyegzővel igazolja
 Mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a
„MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot, gyúlékony mezőgazdasági vegyszer szállítás
esetén az előzőn kívül a „TŰZVESZÉLYES” feliratot is fel kell tüntetni
 Az üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán
láthatóan a „TŰZVESZÉLYES” feliratot kell feltüntetni

és

hátsó

részén

jól

 Közúti közlekedési szolgáltatás keretében mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb 50
km távolságra szállítható
 Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerű vezetése kötelező, melyben fel kell tüntetni a szállított
vegyszer kereskedelmi megnevezését
 A pótkocsin a küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével
rögzíteni, hogy az egyes darabok egymáshoz és a járműhöz képest számottevően ne
mozdulhassanak el
 Az árukezelési műveletek alatt és a szállítás közben tilos a dohányzás.
 Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a környezetet ne
veszélyeztesse
 Tilos mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló
anyagokkal együtt szállítani
 A jármű vezetője az lehet, aki az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát
tett, és erről a közlekedési hatóság igazolást adott ki, vagy az adott szállítási módra és szállított
anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási bizonyítvánnyal
rendelkezik

2. Amikor közúti járművel (teherautó, pick-up, terepjáró, kisteherautó, személygépjármű
stb..) történik a veszélyes áru szállítása.
Az ADR szerinti szállítások rendkívül összetett és szigorú előírások szerint történhetnek. Jelen
tájékoztató terjedelme nem teszi lehetővé ezek pontos bemutatását, ugyanis az egyes szállítási
műveletekre vonatkozó konkrét szabályok függnek többek között a szállítás módjától, a veszélyes
áru fajtájától/mennyiségétől.
Ugyanezen adatok alapján lehet megállapítani, hogy az ADR milyen kérdésekben ad mentességet
saját magával szemben. Fontos megjegyezni, hogy a MENTESSÉG szó nem azt jelenti, hogy
semmilyen szabályt nem kell betartani. Szó sincs ilyesmiről, pusztán a szabályok egy része az, amit
nem kell alkalmazni.
Az egyes szállítási műveletek megkezdése előtt konzultáljanak egy ADR biztonsági
tanácsadóval, aki az adott szállítás paramétereinek ismerete mellett tudja tájékoztatni a
konkrét szabályokról!
Amennyiben a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatos tűzvédelmi, iparbiztonsági szabályokkal
kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy azt felteheti a 96/215-633-as telefonszámon.
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