
Tűzmegelőzési tájékoztató a szérű, rostnövénytároló, kazal
tárolására vonatkozóan

Amennyiben  lehetséges,  a  jogszabályban  meghatározott  tűztávolságtól  nagyobb
távolságot  tartsanak  az  egyes  építményektől,  vasúti  vágányoktól,  közúttól,  erdőtől,
illetve villanyvezetékektől! 
Fontos a dohányzás szabályainak betartása!

A  szabadtéren  tárolt  növények  tárolásáról  az  alábbiak  szerint  rendelkezik  az  Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet:

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
f) tűztávolságot kell tartani.

Az  állattartó  telepeken a  legfeljebb egy évre elegendő alomszalma-  és szálastakarmány-
szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.
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.
A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható
meg.
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.

Dohányozni csak szélcsendes időben, a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.
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