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I Aratds

' A kaldszos term6ny betakaritrisSt a kiizut 6s a vasirtvonal ment6n kell elosztir elv6gezni.
' A learatott kal6szos term6nyt, szalmht a vasrit6llom6st6l legal6bb 100 m6ter trlvols6gon

beltl el kell tuivolitani, 6s legal6bb 3 m6ter sz6les vdd6sz6ntrlst kell alkalmazni.

II. Dohdnyz,rts is nyilt ldng haszndlatdnak szabdlyai:
' GabonatiblSn dohanyozni mlg a jrirmtivek, er6- 6s munkag6pek vezet(i fiilk6iben is tilos.
' Az aratas idej6re a gabonakibl6t6l legal6bb 15 m6terre 6ghet6 anyagt6l 6s ntiv6nyzett6l

mentes doh6nyz6helyet lehet kijeliilni. A doh6nyz6helyen a dohanynemti gytijt6s6hez 6s
eloltastihoz megfelel6 mennyis6gii vizet tartalmaz6 edlnytkell elhelyezri.

' Dohiinyozni sz6lcsendes id6ben akazalnl legal6bb 30 m6ter tavols6gra szabad.

III. Szdrfr , rostndviny-tdrolh, kazal

' A mez6n 6sszerakott kazal, valamint a sz6rti 6s rostntiv6nytarol6 elhelyez6s6n6l a sz6ls6
tarol6si egys6g 6s a kiirnyez6
a. robbanSsvesz6lyes osztilyba tartoz6 anyagok el66llitris6ra, feldolgoz6s6ra,

hasznillatAra, Llrol6s6ra vagy forgalmazAsilra szolgril6 6pifindnyektOt legalaUb ZOO
m6ter,

b. egy6b 6pihn6nyekttil legal6bb 100 m6ter,
c vasirti vigrinyokt6l - a rostniiv6nytarol6 ipari vilgilnyiltkiv6ve - legal6bb 100 m6ter,
d. ktizutt6l, erddtdl, l6bon 6116 gabon6t6l legalibb 25 m6ter 6s
e. nagyfesziiltsegii, fdld feletti villamos vezet6kt6l a legfels6 villamos vezet6k 6s talaj

koztitti tavolsrig h6romszorosa, de legal6bb 20 m6ter
tiiztavols6got kell tartani.

' Az rillattart6 telepeken a legfeljebb egy 6vre elegend6 alomszalma- 6s szrllastakarmrlny-
sziiks6gletet iizemi t6rol6snak kell tekinteni.

' A kazlakat rigy kell elhelyezni, hogy a m6sodik sorban levri kazal az eL6z6 sorban lev6 k6t
l<azal kdz| kertilj iin.

' A kazlak, valamint I tgtok kiiztitt a nagyobb kazalmagass6g h6romszoros6t, de legal6bb
20 m6ter t6vols6got kell biztositani.



A mez6n iisszerakott sz6lastakamr6ny-, szalma-, rostntiveny-kazlakat legal6bb 3 meter
sz6les vEd6szdntissal kell kiiriilvenni.
A rostniiv6ny oszt6lyoz6sa esetdn egy iddben legfeljebb 4 tla;rrl vagy t6rol6si egys6g
bonthat6 meg.
A rostntiv6ny csak a tdrol6n kiviil 6s a sz6ls6 kazalt6l l0 m6teren tul s6torozhat6 ki. A
s6toroz6si teriileten minden megkezdett 10 000 m2 alaptertilet utdn l0 m6teres
t6zt6vols6got kell biaositani.



IV A mezdgazdasdgi er6- ds munkagipek

' A kaldszos termeny betakarit6si, szalma-cisszehirzdsi 6s b6l6z6si munkdiban legal6bb I db
21A 6s 113B vizsg6lati egys6gtiiz oltisira alkalmas ttizolt| k6sziil6kkel is ellitott er6-
6s munkagep, valamint egy6b j6rmri vehet r6szt, amelynek ttizv6delmi feliilvizsg6latrlt a
betakarit6st megel6ztien az izemeltet6 elvegezte. A j6rmii megfelel6s6gercii szemle
keret6ben kell meggy6z<jdni. A betakaritr[si munk{k sorrin hasznftt, Otn6t IOUU
mez6gazdas6gi j6rmtivet 6rintd mriszaki ellendrzds eset6n, annak tervezett
id6pontjr{t l0 nappal el6bb irisban a tiizv6delmi hat6sr{gnak be kell jelenteni. A
miiszaki ellen6rz6sr6l jegyzdkiinyvet kell k6sziteni, amelynek t p6ldr{ny6t ajirmiiviin el kell helyezni.

' Az iizemelci er6- es munkag6p kezel6je a munkav6gz6s megkezdese el6tt 6s annak
befejez6se ut6n kcizvetleniil 6s munkavegz6st megszakit6 sziinetekben koteles a kipufog6-
vezetlk es szikratoro mtiszaki 6llapot6t feli.ilvizsg6lni 6s a r6rak6dott 6ghet6 u"yufrOt
sziiks69 eset6n megtisztitani.

' A tartal6k i.izem- 6s ken6anyagot az ero- es munkag6ptol, akazaltol 6s a gabonat6bl6t6l
legal6bb 20 m6ter t6vols6gra kell elhelyezni 6ghetci hullad6kt61, n<iv6nyzett6l mentes
teriileten.

' Erci- 6s munkag6pen, gepj6rmiivcin olyan karbantart6s, javit6s, amely nyilt l6ng
haszn|lataval j6r vagy iizernanyag elfoly6s6val jdrhat, glbonat6bl6n, sz6riin 6s a
rostnriv6nyt6rol6 tenilet6n nem v6gezhetci.

' Munkasziinet idejere az aratog€pet, az erog€pet es az egy6b munkag6pet a l6bon 6116
kal6szos term6nyt6l, a tarl6t6l, tov6bb6 a kazalt6l legalibb 15 m6tei t6volsrlgra kell
elhelyezni, egheto hulladekt6l, nov6nyzettol mentes teriileten. Ha a tarl6t6l ez a Lvols6e
nem biztosithat6, akkor 3 m6ter sz6les v6dciszdnt6son kiviil kell az arato-, erci- es az egyll
munkagepet elhelyezni.

' Az arat6g6pet hajlekony foldel6vezet6kkel, akkumul6torrit pedig legal6bb nehezen 6ghet6,
villamoss6got nem vezet6 anyagir v6d6burkolattal kell ell6tni.

' Az er6- 6s munkag6pet, arat6g6pet a kezel6 iizemeltet6s kozben nem hagyhatja el, egy6b
munk6t nem vegezhet.

' A szalmaosszehriz6st €s a kazalozitst v1gzo er6g6p az risszehirzott szalm6t ds kazlat csak
olyan tiivols6gra kozelitheti meg, hogy az er6g6p 6g6sterm6ke vagy annak elvezetci cscirve
gyujt6si vesz6lyt ne jelentsen.

' A szalmaosszehriz6sban 6s a kazaloz6sban r6szt vevri er6gdpet a r6hullott szalm6t6l,
sz6n6t6l rendszeresen meg kell tisztitani.. Az osszehfzott szalma alapteriilete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

v A tarl6 is a niivinyi hulladik igetisdnek szabtilyai, irdnyitott dgetds
A leveg6 v6delm6r6l sz6l6 30612010. (xil.23.) Korm. rendelet 27.$ (J) bekezd6s:
,,L6bon 6116 n<iv6nyzet, tarl6 6s nov6nytermeszt6ssel osszefiigg6sben keletkezett hullad6k
nyilt teri egetese tilos."
( I ) bekezd6s szerint ,,E $ rendelkezeseit6l jogszab6ly elt6rcien rendelkezhet."

Az 6lelmiszerl6ncr6l 6s hat6s6gi feliigyeletr6l sz6l6 2008. 6vi XLVI. t<irv6ny 48. g-a alapj6n a
nov6nyek 6s novenyi term6kek egyes k6rosit6i behurcol6s6nak, ette4eiesenet 6s
felszaporodiis6nak megakadiilyoz6sa, k6rtetel6nek csrlkkent6se, felsz6mol6ia 6rdek6ben,
tov6bb6 a k6rosit6 term6szetehez 6s elterjedts6g6hez m6rten, a vesz6ly elh6ritisrihoz
sziiks6ges mert6kben 6s ideig az 6lelmiszerlAnc-feliigyeleti szerv fert6tlenit6sl



megsemmisit6st rendelhet el, amelynek 6rdek6ben meghat6rozott szerek, eszktrzok, illetve
elj 6rrlsok alkalmaz6sdt elSirhatj a, vagy betilthatj a.

Amennyiben a tarl6 6s a niiv6nyi hullad6k 6get6se jogszab{ly, vagy fentiekben jeliilt
hat6sigi enged6ly alapjdn eseflegesen megengedett, .[gy ai ali/rrbi - kivonatolt _
tiizv6delmi eldirfsok betartisa sziiks6ges:

' Ha jogszabrily m6sk6nt nem renderkezik, a l6bon 6116 novenyzet, tarl6,
nciv6nytermeszt6ssel osszefiigg6sben 6s a belteriileti ingatlanok haszn6lata sor6n
keletkezett hulladek szabadt6ri dgetese tilos.

' Ha jogszab6ly m6sk6nt nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja kriteles a
tertletet eghet6 hullad6kt6l es tov6bbi hasznosit6sra nem keriilcj sziraz iov'nyzettol
mentesen tartani.

' Ktilteriileten az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja a ttizv6delmi hat6s6g enged6ly6vel
legfeljebb l0 ha egybefiiggri teriileten ir6nyitott 6get6st vlgezheI.. Az ir6nyitott 6get6s vegz6s6re vonatkoz6 k6relem tartalmazza
a) a k6relmez6 nev6t 6s cim6t.
b) az 6get6s pontos,6ldrajzi koordiniitiikkalvagy helyrajzi sz6mmal megadott helyet,
c) az 6get6s megkezd6s6nek 6s tervezett befejez6s6nek id6pond6t (6v, 

-h6rrup, 
nap, 6ra,

perc),
d) az ir|nyitott 6get6s indokSt,
e) az eget6ssel 6rintett teriilet nagys6g6t,
f) az 6get6s folyamat6nak pontos leir6s6t,
g) az 6get6stvegzS szem6lyek nev6t, cimet,
h) az 6get6s feliigyeletet biztosit6 szemely nev6t 6s cim6t, mobiltelefonsz6m6t,
r) a tilz tov6bbterj ed6s6nek megakad6lyo z6s6ra tew ezett int6zked6seket 6sj) a helyszinen biztositott, a trlz toviibbterjedes6nek megakad6lyo zasira keszenl6tben

tartott eszkrizrik felsorol6sdt.
' Akerehnet legkes6bb az eget6s tewezett id6pontj6t megel6z6 10. napig be kell nyujtani

az enged6lyez6 tuzv6delmi hat6s6ghoz.

' A hizv6delmi hat6s6g a k6relmet annak be6rkezls€tll sz6mitott 5 munkanapon belil
bir6lja el.

' Az ir6nyitott eget6s sor6n a hiz nem hagyhat6 6rizetleniil, 6s veszely eset6n, vagy ha az
ir6nyitott 6get6st befejezt6k, azt azonnal el kell oltani.

' Az irdnyitott 6get6s csak rigy v6gezhet6, hogy az akomyezetlre frz- 6s robban6svesz6lyt
ne jelentsen.

' Az ir6nyitott 6get6s befejezese ut6n a helyszint gondosan 6t kell vizsg6lni, 6s a par6zsl5st,
izzitst - vizzel, foldtakar6ssal,klziszerszilmokkal - meg kell sziintetni.

' Az ir6nyitott 6get6s sor6n a tarl66getes csak az alibbiak szerint v6gezhet6:
a) a tarl6nak minden oldalr6l egyidejiileg tort6n6 felgyrijtdsa til,os; az 6get6shez csak a

tarl6maradvdnyok haszn6lhat6k fel; a szalmat el6get6ssel megsemmisiteni, l6bon rill6
gabonatdbla mellett tarl6t egetni tilos,

b) a tarl6t va9Y az 6rintett szakaszokat a tarl66get6s megkezd.ese el6tt legalabb 3 m6ter
szdless6gben kiirtil kell sz6ntani, 6s az adott teriileten az apr6 vadban okozhat6 k6rok
elkeriil6se 6rdek6ben vadriasztdst kell v6grehajtani, a fasoiok, facsoportok v6delm6re
a helyi adottsdgoknak megfelel6, de legal6bb 6 m6teres v6d<isrlvot kell sz6nt6ssal
biztositani,

c) tarl66get6s l0 ha-n6l nagyobb teriileten szakaszosan v6gezhet6, 6s csak az egylk
szakasz fel6getese utan lehet a miisik szakasz fel6get6sehez hozz/tfogni,



d) a tarl66get6s sor6n tiizoltasra alkalmas klziszerszfummal ell5tott, megfelel6 l6tszamir,
kioktatott szem6ly jelenl6t6r6l kell gondoskodni, 6s legal6bb rgy L"ktott ek6vel a
helyszinen k6szenl6tben kell tartani.

' A l6bon 6116 novdnyzet, avar 6s egy6b n<iv6nyi hullad6k iranyitott 6get6se sor6n az
ir6nyitott 6get6s szab6lyait kell alkalmazni.

' A szabadt6ren keletkezo titzek megel6z6se 6rdek6ben a vasrit 6s a k6zut mindk6t oldal6n
annak kezel6je koteles a sz6ls6 vasriti v6g6nytengelyt6l m6rve legal6bb 4,0 m6ter sz6les, a
kiizut sz6l6t6l m6rve legal6bb 3 m6ter sz6les v6d6s6vot kialakitani.

' A v6d6sivot 6ghet6 aljntivdnyzetttil, gallyt6l tisztrln kell tartani.
' A folyamatos tisztdntarhisr6l, 6ghet6 anyagt6l mentes Sllapotban tart6sr6l a v6d6s6wal

6rintett teriilet tulajdonosa, kezel6je, haszonberl6je k<iteles gondoskodni.

W. Szdrithkra vonatkoui szabdlyok

' Term6nyszitit6 berendez6ssel tiirt6n6 szb/ttils eset6n a tiizv6delmi ekiir6sok megtart6sri6rt
6s annak folyamatos tizemelds ktizbeni ellen6rz6s66rt az izemeltet6 6s a kezelo
szem9lyzet a felel6s. A sz6rit6berendez6s iizemeltet6se sor6n a WiLrt6 kezel6si utasit6s6t
figyelembe kell venni.

A munk6latokban rdsztvevrik oktatas6t - a munka megkezd6se el6tt - el kell v6gezni, valamint
dokumentalni azt.


