
 
 

 

Tájékoztatás aratási gépszemlével kapcsolatban 
 

 

Tisztelt helyi gazdálkodók! 

 

Tájékoztatom a helyi gazdálkodókat, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(továbbiakban TMKI) levélben hívta fel hatóságunk figyelmét arra, hogy a Szekszárdi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén az aratási munkálatokban részt vevő 

magángazdálkodóknak, termelő szövetkezeteknek, és gazdálkodó szervezeteknek, a 

betakarítási munkálatok megkezdése előtt, a 28/2011. (IX. 06.) BM rendelettel kiadott 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 607. § (1) bekezdése szerint, aratási 

gépszemlét kell tartani. 

A gépszemlét 8 nappal a tervezett időpont előtt írásban, az illetékességgel rendelkező TMKI 

Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségre be kell jelenteni (7100 Szekszárd, Mikes 

Kelemen u. 16-22.). 

A gépszemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát a szemlén részt vevő 

járműveken el kell helyezni, és a szemlét követő 8 napon belül az illetékes 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségre be kell küldeni.  

A TMKI felhívása alapján a fenti szabályokról ezúton tájékoztatom a bogyiszlói és a 

fácánkerti illetékességi területen lévő, az ügyben érintett vállalkozókat, azzal, hogy a 

katasztrófavédelmi kirendeltség az aratási időszak alatt tárgyi ügyben, célellenőrzések 

keretében a tűzvédelmi szabályok betartását vizsgálni fogja. 

 

Bogyiszló, 2014. június 18. 

                                                                  Tisztelettel:  

 

 Dr. Varga Katalin  

 jegyző   

 
Mellékletek: 1. számú melléklet: Bejelentő 1 oldal 

 2. számú melléklet: Jegyzőkönyv 1 oldal 

 3. számú melléklet: Vonatkozó jogszabályok 5 oldal 

 4. számú melléklet: Segédlet 1 oldal 



1. számú melléklet 

Karaszi Péter tű. alezredes Úr! 

Kirendeltség-vezető 

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

 

Szekszárd 

Mikes Kelemen u. 16-22. 

7100 

Tisztelt Kirendeltség vezető Úr! 

 

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 607. § 

(1) bekezdése alapján bejelentem, hogy a 

…………………………………………………………………………….. 

(üzemeltető személy, gazdálkodó szerv neve) 

2014. június .......-án ............... órakor a .............................. ........................... utca ........... szám 

alatti telephelyen aratás előtti gépszemlét tart. 

A gépszemlén a következő erő- és munkagépek, valamint egyéb járművek vesznek részt: 

 Gép típusa Rendszáma (azonosítója) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

A gépszemle végrehajtásáért felelős személy: 

Neve:  Beosztása:  

Elérhetősége (cím, 

telefonszám): 

 

Szekszárd, 2014. június 17. 

 ……………………………………………. 

 Aláírás 



2. számú melléklet 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

BETAKARÍTÁSI GÉPSZEMLE MEGTARTÁSÁRÓL 

 

Készült: 20.….év,……….……...hó,……nap……….………………………………………… 

.......................................................................................................................................................

...............................................................................……………………………………… 

 

Jelen vannak:  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

a gépszemlét szervező részéről:….………………………név……………………………..cím 

……………………………….….beosztás………………….…….………………..elérhetőség 

 

Tárgy: 2014. év,……..….hó,............nap……....................................................................….. 

 ……..…………………….…………………………………….tartott aratás előtti gépszemle. 
 

A gépszemlét a mai napon megtartottuk az alábbiak szerint. Ellenőriztük a gépek műszaki 

állapotát / olajfolyás, elektromos rendszer, földelővezető, kipufogó, / a tűzvédelmi eszközök 

meglétét, elhelyezését / tűzoltókészülék, kéziszerszámok /. A dolgozók az aratási és 

betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi oktatásba részesültek. 

 A gépszemlén az alábbi gépek vettek részt: 

A gépszemlén részt vevő gépek 

típusa, neve. 

Rendszám, 

azonosító szám 

Szikrafogó próba 

eredménye 

Szemlén 

megfelelt (M) 

nemfelelt (N) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

A szikrafogó próbát az üzemben tartó, végezte el, ……..hó….nap annak eredménye: 

megfelelő, nem megfelelő, / megfelelő szöveget a gép azonosító sorába kell beírni / 

További szükséges intézkedések: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Az erő és munkagépek jegyzőkönyvvel el lettek látva, a kezelő személyzet kioktatása 

megtörtént. 

 

K. m. f. 

 

..................................................................      .................................................................... 



3. számú melléklet 

Vonatkozó jogszabályok 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 

műszaki feltételeiről 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi 

miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján - az 

ipari miniszterrel, a kereskedelmi miniszterrel és a hatáskörét érintő kérdésekben a környezetvédelmi és 

vízgazdálkodási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem: 

Tűzoltókészülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 

107. § (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására 

 

 a) 3500-12 000 kg megengedett 

legnagyobb össztömegű jármű esetében 

   

1 db 6 kg-os, 

 b) 12 000-24 000 kg megengedett 

legnagyobb össztömegű jármű esetében 

   

1 db 12 kg-os 

 c) 24 000 kg-ot meghaladó 

megengedett legnagyobb össztömegű 

jármű esetében 

   

2 db 12 kg-os 

 

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani. 

E rendelkezést azokra a tehergépkocsikra, amelyeken a rendelet hatálybalépése előtt nem kellett 

tűzoltókészüléket készenlétben tartani 1992. július hó 1. napja után kell alkalmazni. 

 

(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására 

 

 a) 30 személy befogadóképességig  1 db 3 kg-

os, 

 b) 31-100 személy befogadóképesség 

között 

   

1 db 6 kg-os, 

 c) 100 személy befogadóképesség 

felett 

 1 db 12 

kg-os vagy      

2 db 6 kg-os 

szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási 

képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek: 

   a)   a 3 kg-os porral oltó készülék  1 db 5A és 34B, 

   b)   a 6 kg-os készülék  1 db 13A és 89B, 

   c)   a 12 kg-os készülék  1 db 34A és 144B. 

 

(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a járműtűz és a rakománytűz eloltására a veszélyes áruk közúti 

szállítására vonatkozó jogszabályban előírt mennyiségű, oltóanyagú és oltási képességű, de legalább az (1)-(2) 

bekezdés előírásainak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

 

(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő 

helyzetben kell a járművön készenlétben tartani. 



28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 

236. Járművek 

599. § A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készülék állandóan 

hozzáférhető és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt 

felhasználható legyen. 

600. § (1) Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál - minden töltés és 

lefejtés után közvetlenül - az üzemben tartó, vagy megbízottja köteles ellenőrizni és 

biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét. 

(2) A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy 

robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. 

(3) A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos. 

(4) A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 

601. § (1) Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön 

gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető 

el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A jármű 

villamos berendezését feszültségmentesíteni kell. 

(2) Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható. 

(3)
157

 

(4) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadék, éghető gáz - a 

gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - nem tárolható. Üzemanyagot, éghető 

folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó 

tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos. 

(5)
158

 A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el 

a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén - a vonatkozó műszaki 

követelményeknek megfelelő, jóváhagyási jellel ellátott járművek kivételével - 

aa) talajszint alatti, jármű tárolására alkalmas terekben, 

ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat 

van, vagy amelyből talajszint alatti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes 

levegőcseréje nem biztosított, 

ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított, 

b) sűrített földgáz üzemanyag esetén 

ba) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át 

nem szellőzött terekben, 

bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított. 

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a 

„Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell 

elhelyezni. 

237. Aratás 

602. § (1) A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút és a vasútvonal mentén kell 

először elvégezni. 

(2) A learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélső vágányától és a 

vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra helyezhető el. 

Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100028.BM#lbj157param
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egyidejűleg, a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a 

közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. 

(3) Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is 

tilos. 

(4) 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. 

238. Szérű, rostnövénytároló, kazal 

603. § (1) A mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló 

elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező 

a) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 200 méter, 

b) „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 100 méter, 

c) vasúti vágányoktól és a vasútállomástól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - 

legalább 100 méter, 

d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter, 

e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj 

közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter 

tűztávolságot kell tartani. 

(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és 

szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni. 

(3) A szérűben csak kalászos terményt, szálas takarmányt és szalmát, a rostnövénytároló 

telepen pedig csak rostnövényt szabad elhelyezni. 

(4) A szérűn és a rostnövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban 

levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön. 

(5) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de 

legalább 20 méter távolságot kell biztosítani. 

(6) A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat 

legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. 

604. § (1) A szérű és a rostnövénytároló területét az éghető hulladéktól, elszáradt gaztól 

állandóan tisztán kell tartani. 

(2) Dohányozni a szérű és a rostnövénytároló szélső tárolási egységétől, valamint a más 

helyen lévő kazaltól legalább 30 méter távolságra, tüzet rakni legalább 100 méter 

távolságra, a kijelölt helyen szabad. A tilalmakat a szérű és a rostnövénytároló bejáratainál 

biztonsági jellel jelölni kell. 

605. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal, tárolási egység 

bontható meg. 

(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A 

sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres 

tűztávolságot kell biztosítani. 

(3) A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapterülete 300 m2. A kazlak egymástól 

legalább 10 méter, rostkazaltól, épülettől legalább 20 méter távolságra helyezhetők el. 

239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai 

606. § (1)
159

 Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés - amennyiben 

jogszabály e tevékenység végzését megengedi - alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek 

minősül. 
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(2)
160

 A tervezett - az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- - égetés helyét, 

időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú 

tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. 

(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés 

irányában a hasznos vad elmenekülhessen. 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. 

(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

(5)
161

 Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és 

veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. 

(6)
162

 Az (1) bekezdés szerinti tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére 

tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében 

a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter 

szélességben körül kell szántani, 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 biztosítani, 

b) tarlóégetés 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik 

szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő 

létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a 

helyszínen készenlétben kell tartani. 

(7)
163

 Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell 

vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell 

szüntetni. 

240. A mezőgazdasági erő- és munkagépek 

607. § (1)
164

 A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és 

bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, a 

vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 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, 

amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes I. fokú tűzvédelmi 

hatóságnak be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 

példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül az I. fokú 

tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer 

köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott 

éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani. 

(3) 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. 

(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng 

használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a 

rostnövénytároló területén nem végezhető. 

(5) Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, 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-, cséplő-, 

erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100028.BM#lbj160param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100028.BM#lbj161param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100028.BM#lbj162param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100028.BM#lbj163param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100028.BM#lbj164param


(6) Az arató- és cséplőgépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább 

nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. 

(7) Az erő- és munkagépet, arató- és cséplőgépet a kezelő üzemeltetés közben nem 

hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. 

608. § (1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és 

kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak 

elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, 

szénától rendszeresen meg kell tisztítani. 

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t. 

241. A terményszárítás szabályai 

609. § (1) Szellőztetéssel történő szárítás esetén 

a) szálas takarmányt kazalozni csak akkor lehet, ha a takarmány nedvességtartalma 40-

45% alá csökkent, 

b) a kazlak méretének meghatározásánál a szellőzőventillátor teljesítőképességét és a 20. 

melléklet 2. táblázatának előírásait kell figyelembe venni, 

c) a takarmányt felületi víztől mentesen kell a megfelelően előkészített kazalszárító 

berendezésre behordani, és - előírt rétegvastagságig és magasságig - kazalozni, 

d) a szénát egyenletes rétegbe, tömör gócok nélkül kell teregetni, a rétegenkénti kazalozás 

során új réteg csak az előző réteg teljes kiszáradása után rakható fel, 

e) a kazlat beázástól védeni kell, 

f) a kazal belső hőmérsékletét rendszeresen és szakszerűen mérni kel, 

g) a szénakészítés technológiai leírását a szénakészítést végzők részére ki kell adni. 

(2) 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. 



4. számú melléklet 

 

Aratási gépszemlén ellenőrizni kell: 

 

 A szemlén tiszta-lemosott állapotban kell megjeleni az erő-és munkagéppel, 

 a jármű elektromos hálózatának kötegeltnek kell lennie, azon szakadás nem lehet, 

 az elektromos hálózat faláttöréseknél történő átvezetésénél éles szegély nem lehet, 

csak gumigyűrű, 

 a jármű áramtalanító kapcsolóját megkerülő az akkumulátorról direktben működő 

plusz fogyasztó nem megengedett (Pl.: rádiós magnó, ventilátor, kiegészítő adapter), 

 üzemanyag és kenőanyag rendszerének épnek kell lennie, üzemanyag és 

kenőanyagfolyás nem megengedett, 

 az akkumulátornak, tisztának és nehezen éghető anyaggal burkoltnak kell lennie, mely 

a villamosságot nem vezeti, 

 kipufogó rendszerének épnek kell lenni, abban szikrafogónak kell lennie, 

 a biztosíték táblában csak megfelelő biztosíték lehet, annak más anyaggal történő 

helyettesítése és a patkolt biztosíték nem megfelelő, 

 a vezetőfülkében tartalék biztosítékokat kell elhelyezni, 

 az aratásban résztvevő gépeken földelő vezeték (földelő lánc) kötelező, 

 megfelelő oltási teljesítményű, érvényes felülvizsgálattal rendelkező kézi tűzoltó-

készüléket kell elhelyezni, 

 kéziszerszámokat kell elhelyezni, 

 végre kell hajtani a fékpróba a szemle bizottság előtt, a fékeknek egyszerre kell fogni, 

a forgalomban résztvevő gépeknek műszaki vizsgával kell rendelkezni, a fény és 

hangjelzést adó berendezéseknek működni kell, 

 a dolgozók aratás előtti tűzvédelmi oktatásáról készült jegyzőkönyvet be kell mutatni. 

 

A szemlén elkészült jegyzőkönyv, és az oktatásról szóló jegyzőkönyv egy-egy 

példányát a munkagépen el kell helyezni. 


