
ARATASI rArnro zTATo

014. (Xil. 5.) BM rendelet tarlalmazza.

A mez(igazdasagi er6- 6s munkag6pek, illefvc az aratfs tffzv6delmi szabilyai
A szabalyok betartdsa kiilcindsen fontos, dvente ttibb szdz rnezdgazdasagi ttizet - gabonat6bla-trizet, valamint kazar-, ilretve boglyatiizet - kelr eloltaniuk a ttizolt6knak.

lma-dsszehriziisi ds b6l6z;isi munkdiban csak a

e soriln kell meggy6z6dni. Ennek tervezett
t 6rint6 mtiszaki ellen6rzds eset6n, tiz nappal
kirendeltsdgre be kell jelenteni, A sze-l"r.il

ld6nydt a jdrmtivcin el kell helveani.

Kritelezti az akkumuldtorok megfeleld v6d6b

rizemanyag foryhat el, amelyet a nyilt rane ,nru!}ilil:f 
tertiletdn, hiszen e munka sor6n

lz T1!6st lehet6leg ktizirt,, illetoleg vasftvonal mentdn kell eloszcjr elvdgezni, ezek mellettlegal6bb hiirom mdter szdles vdd6szantiist kell kialakitani, Ugyanilyen"vedtiszant6st kellk6sziteni akkor, ha a.munkasztinet idejdre a komb6jnt nem zaftollegaldbb 15 m6rer trivolsdgban ledlliiani. A munkdlatok eit isfontos szem el6tt tartani, gabonatAbliin m6g a jarmrivek, er6 6ibensem szabad dohdnyozri. Az aratds idejZre-a gabonatfblatdl legalabb 15 mdterre lehet
dohanyz6 helyet kijel6lni, ott vizet tartalmaz6 eddiyt kell elhelyez'i.

epek csak olyan tdvolsdgra kozelithetik meg an gytjtdsi veszelyt, ugyanis az er6g6pek
a szfraz szalm6t. Az Osszehrizott szalma

zetm5tert, 6s a szabadban cjsszerakott kazlak
ni, vasriti vdgrinytol legal6bb sz6z, k<izr1tt6l ds

erddt6l legal6bb huszonrit m6te*e kell elhelyezni ezeket.

A tarl6- 6s a niiv6nyi hullad6k 6get6s6nek szabdlyai
Magyarorszigon dvtizedek 6ta vdgeznek tarl66get6st, amelynek egyik oka a monokultur6s
termelds. Ez art jelenti, hogy a gabonavetdst kOvito dvben is gabona kertil ugyanazon t6bl6ba,
igy a ntivdny gombabetegsdgei fokozottabban megjelennek, A gombaf,etegs6gek elleni
vddekez6s jelent6s mennyisdgri ncivdnyvddoszer Jkalmaz6sfvd lfr, Ennek kivalt6s6ra
alkalmazott olcs6bb m6dszer a tarl66getes. A leveg<i vddeln6rol sz6l6 30612010, (XII.23.)
kormdnyrendelet azonban egy6rtelmtien tiltja a Li.bon dll6 ncivdnyzet, tarl6 6s
ndvdnytermeszt6ssel 6sszefiigg6sben keletkezett hulladdk nyflt t6ri dgetds6t. ntot az el6ir6st6l



azonban jogszabdly elt6r6en is rendelkezhet. A kormanyrendelet megsdrtdse esetdn atarl6dget6s ktimyezetvedelmi birsfggal srijthat6.

6 6getds6re, az irilnyitott 6get€s keretdben
6tt legaldbb 10 nappal a katasztr6favddelni
kdrdse sordn meg kell adni:

helyrajzi sz6mmal rnegadott helydt,
6nek id6pontjrit (ev, h6nap, nap, 6ra, perc),

ljebb i0 hekrar.

t 6s cimdt, mobiltelefonsz6mft,
tervezett intdzkedeseket 6s
sdn ek rnegakad 6ly ozhsir a kdszenl 6tben tartott

ril elbir6lja.
I tartani. A tarl6t egyiddben minden olclalr6l

ris a sdqdt. Csak

facsoporrok, erd6k melen miir ou,*u,".*lutXll tTf#t;,l;
gabonatribla me I I ett me g v6do s zintits alkalmazt
nagyobb terriletek
ved6szantAssal kell
idejdn a teniletnag
megfelel6 l6tsz6mt,
ekdvel a helyszinen
nincs 16 sziiksdg, azt el kell oltani. Az 6get6s ut6n a teniletet 6t kell vizsgdlni, es az izz6,parazsld rdszeket el kell oltani.

a tiizvddelmi hat6sdg ellenbrzi, hogy megtdrtdnt-e az ir{nyitott dget6s
irdsok megsdrtdse eset6n a teriilet tutajdonosa, illetve az 6get6st Ggzi)
yezhet6.

A fenti szab6lyok azdrtv.annaf, hogy meggondolatlans6g, felel6tlensdg miatt ne vesszen
kdrba az eg€,sz dves mezdgazdasrlgi.*kq a termds.

tvdn tff. alezredes
delts6gvezetd


