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Ügyeljünk a tűzvédelmi szabályok betartására!
Idén már mintegy 18 mezőgazdasági munkagép gyulladt ki, 41 gabonatábla- vagy bálatűz
keletkezett, s mintegy 53 hektárnyi mezőgazdasági területen pusztított a tűz – tudtuk meg az
Országos Katasztrófavédelem munkatársától.
Évek óta jellemző, hogy a mezőgazdaságban használt erő- és munkagépek leginkább az aratási,
bálázási időszak vége felé közeledve kapnak lángra. Ez arra vezethető vissza, hogy
a nagyobb munkák elején általában átvizsgálják a gépeket, elvégzik a szükséges karbantartásokat,
azonban az intenzív 2-3 heti használat után már kisebb az odafigyelés,
s megszaporodnak a tűzesetek. A kalászosok aratása különösen veszélyes időszak, ehhez hasonló
ősszel a napraforgó és a kukorica betakarítása. De igen nagy odafigyelést igényel a terményszállítók
működtetése is. 2018-ban a betakarítás időszakában 203 mezőgazdasági tűz vált ismertté, mely
során mintegy 350 hektár volt érintve. Gyakori a tarló-, a gabonatábla- és a kazaltűz, de tavaly
emellett 39 kombájn, 17 bálázógép, 8 traktor és 2 pótkocsi kapott lángra.
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Fontos megemlíteni, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat részletesen szól a munkagépek
aratási munkálatokban való részvételéről. Ebben benne foglaltatik, hogy
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az említett járműveken kézi tűzoltókészüléket kell tartani könnyen hozzáférhető helyen,
mely a gyakorlatban általában elegendő is a keletkező tüzek oltásához. De emellett a munkavégzés
megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az adott jármű megfelel-e az előírásoknak,
követelményeknek. Arra is ügyelni kell, hogy a gépkezelők a szünetekben, illetve a feladatok
befejezése után is vizsgálják meg a berendezések meghatározott részeit, hogy esetleg valamilyen
éghető anyag nem rakódott-e rá. És természetesen az eltávolításról is gondoskodni kell.
Fontos, hogy
kellően biztonságos távolságra állítsák le az aratógépeket a munkaszünetekben úgy a
gabonatáblától, mint a tarlótól, illetve a kazaltól.
Sajnos rendszeresen visszatérő eset, hogy egy eldobott cigarettacsikk okoz hatalmas pusztítást.
Ezért is tilos a munkagépekben és a gépjárművekben rágyújtani a veszélyeztetett helyeken. De a
káresetek megelőzése érdekében igen fontos a mezőgazdaságban dolgozók kármegelőző
magatartása mellett hangsúlyozni, hogy a lakosság is sokat tehet a tűzesetek csökkentéséért.
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