
 

 
 

 

Tisztelt Lepsényi Lakosok! 

 
A NEFELA Egyesülés 2018 óta működtet az Önök településén egy automata jégesőelhárítási 

berendezést (talajgenerátort). Ilyen berendezés az országunkban 2018-tól közel 1000 db működik 

(Magyarország teljes területét lefedve) egymástól kb. 10 kilométereként.  

Az automata talajgenerátort, szeretnénk kiváltani egy manuális generátorral, ezért keresünk egy 

kezelőt, családot, aki ezt a feladatot el tudja látni. 

 

Hogy mi is szükséges a talajgenerátor üzemeltetéséhez? 
 

Először is február hónapban a talajgenerátor kezelő közvetlen környezetében letelepítünk egy 

generátor tározót (a mérete: 1 m x 1,25 m x 1 m). 

A generátor kezelhetősége miatt fontos a közelség, a hely lehet kiskert, szőlő, ruderália, szántó, udvar, 

ahol közvetlen közelében nincsen éghető anyag (épület, farakás, széna, szalma, fólia stb.), illetve 

magas fa vagy bokor. 

Második ütemként még április 15-e előtt kitelepítjük a talajgenerátort az összes működéséhez 

szükséges kellékével együtt és megtanítjuk a kezelőnek az üzemeltetését. Körülbelül annyi 

szakértelem szükséges a talajgenerátor működtetéséhez, mint egy gáztűzhely begyújtásához.   

 

A generátorkezelőnek április 15. és szeptember 30. között kell a jégesőelhárítás berendezését 

üzemeltetni. 

Az 5 és fél hónap alatt kb. 70-90 alkalommal kell a berendezést bekapcsolni. Egy beavatkozás 2 és 

14 óra közötti időtartamot vesz igénybe, az időjárási helyzettől függően. 

A beavatkozási idő alatt a generátorral különösebb teendő nincsen, felügyelni, rátekinteni kell, hogy 

az előírásoknak megfelelően működik-e.  

A berendezés üzembiztos, gyakorlatilag a műszaki meghibásodás esélye minimális. Ha esetleg 

meghibásodás van, a hibaelhárítást szakembereink végzik. 

A generátor be- és kikapcsolási információit okos telefonon (kezelése nagyon egyszerű) applikáció 

segítségével (telefont mi biztosítunk) adjuk, bekapcsolás előtt kb. 30 perccel.  A generátorkezelő 

munkájának megkönnyítése érdekében, tájékoztató információkkal is ellátjuk a kezelőket, naponta 

többször, amelyekkel megpróbáljuk előre jelezni, hogy nagy valószínűséggel mikor várható vagy 

egyáltalán nem várható a generátor üzemeltetése. 

 

A generátorkezelő megbízásos munkaviszonyú dolgozónk (nem minősül munkaviszonynak), az éves 

nettó, tervezett megbízási díja 2023-ban (Nettó 401 E Ft), amit három részletben fizet ki a NAK 

(Nemzeti Agrárgazdasági Kamara), augusztusban, novemberben és decemberben.  

  



 

Ki is az optimális generátorkezelő? 

 

Olyan személy, illetve család, aki, akik megbízhatóak és a védekezési időszak alatt bármikor, ha erre 

szükség van, tudják üzemeltetni a talajgenerátort. Ezek az emberek általában rokkant- vagy friss 

nyugdíjasok, akik kevésbé mobilak, nyári időszakban lakóhelyükön tartózkodnak, vagy helyettes 

generátorkezelőről tudnak gondoskodni, akár családon belül hosszabb távollét esetén és nyugdíj 

kiegészítésként megelégednek a megbízási díjjal. 

 

Amennyiben vállalná a generátor kezelését, kérem, jelezze a polgármesteri hivatalban Salamon 

Béla Polgármester Úrnak 22/585-024 telefonszámon. 

További információkkal és szakmai kérdésekkel a rendelkezésére állunk a 72/534-952, 30/947-7089 

telefonszámon vagy a nefelairoda@gmail.com e-mail címen. 

 

 

 

Tisztelettel 

 

                                  Huszár István 

                                       igazgató 
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