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vonatkozó előírások nem teljesülnek maradéktalanul. Ez  magában hordozza a  radioaktív anyagokkal kapcsolatos 

súlyosabb esemény kialakulásának lehetőségét, például a  szállított radioaktív anyag kikerülését a  környezetbe. 

Az  ilyen esemény a  biztonságot kedvezőtlenül befolyásolhatja, és az  emberek nem tervezett sugárterhelését 

eredményezheti.

Az adatokat az OAH honlapján közzétett címre kell küldeni.

  1. A radioaktív anyag fajtája (izotóp, +zikai forma; hulladék vagy NORM), aktivitása, az  aktivitás dátuma és 

a csomagolás UN száma meg van adva a fuvarokmányokban és kísérő okmányokban.

  2. Az esemény megtörténtének helyszíne (ország és település). Ha nem eldönthető, akkor az észlelés helyszínét 

kell megadni.

  3. Az esemény megtörténtének ideje. Ha nem eldönthető, akkor az időintervallumot kell megadni, amely során 

az esemény bekövetkezhetett.

  4. A nukleáris baleset vagy rendkívüli esemény és az ahhoz vezető előzmények, körülmények leírása.

  5. A csomagolás állapotának leírása, milyen típusú sérülések keletkeztek rajta.

  6. Az eseményt követően 10 órán belül (illetve ezen bejelentő lap elküldéséig) értesítettek köre.

  7. Az eseményt követően 10 órán belül (illetve ezen bejelentő lap elküldéséig) értesített, majd a  helyszínre 

érkezett bármely hatóság.

  8. A helyszínre kiérkezett szakemberek által az  esemény következményeinek csökkentése, felszámolása 

érdekében tett cselekményeinek leírása, továbbá, hogy milyen további intézkedéseket javasoltak.

  9. Igen. / Nem. / A rendelkezésre álló információ alapján nem eldönthető.

10. A teljes szállított radioaktív izotóp mennyiség kiszabaduló részének becsült mennyisége. Amennyiben 

a  helyszínre érkezett hatóságok műszeres méréseket végeztek, akkor a  mért aktivitás (Bq) és/vagy 

dózisteljesítmény értékének megadása.

11. Igen. / Nem. / A rendelkezésre álló információ alapján nem eldönthető.

12. Amennyiben a a helyszínre érkezett hatóságok műszeres méréseket végeztek, akkor a mért dózisteljesítmény 

értékének megadása.

13. Igen. / Nem. / A rendelkezésre álló információ alapján nem eldönthető.

14. Szabotázs, radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás vagy radioaktív anyag jogtalan 

eltulajdonítása feltételezhető, például ha a sérülés alapján nem zárható ki az idegenkezűség.

A vidékfejlesztési miniszter 75/2013. (IX. 6.) VM rendelete

az egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 

módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 7.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem 

el:

1. A barom! ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A  barom+ ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet  

[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6a), (6b) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek:
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„(6a) A  (6)  bekezdéstől eltérően a  2013. évi támogatási évben legfeljebb 4,8 milliárd forint összegig nyújtható 

támogatás.

(6b) A 4. számú mellékletben foglaltaktól eltérően a 2013. I., II., III. és IV. negyedévre vonatkozó támogatási keretek 

a  6. számú mellékletben foglaltak alapján barom+ megnevezésenként elkülönített támogatási keretek szerint 

kerülnek felosztásra.

(7) A  támogatást barom+ megnevezésenként (barom+faj és annak hasznosítási iránya) elkülönítve a  4. számú 

mellékletben rögzített támogatási keretek alapján az adott tárgynegyedévben bekövetkezett gazdasági események 

után lehet igényelni. A növendék csirke (vágócsirke), a szabadtartásos csirke, a gyöngyös, a vágási célra előállított 

pecsenyeliba, a növendék liba, a +atal liba, a pecsenyekacsa és a vágásra nevelt növendék kacsa esetében az összes 

támogatási jogcím után igényelhető támogatás.”

 (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A  (7)  bekezdéstől eltérően a  támogatást a  2013. évben barom+ megnevezésenként elkülönítve a  6. számú 

mellékletben rögzített támogatási keretek alapján az adott tárgynegyedévben bekövetkezett gazdasági események 

után lehet igényelni. A növendék csirke (vágócsirke), a szabadtartásos csirke, a gyöngyös, a vágási célra előállított 

pecsenyeliba, a növendék liba, a +atal liba, a pecsenyekacsa és a vágásra nevelt növendék kacsa esetében az összes 

támogatási jogcím után igényelhető támogatás.”

2. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (7) és (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Amennyiben az  adott barom+ megnevezésre benyújtott, az  adott tárgynegyedévre vonatkozó jogos igény 

meghaladja a  4. számú mellékletben a  tárgynegyedévre rögzített, barom+ megnevezésenként elkülönített 

támogatási keretet, az MVH az érintett tárgynegyedévre vonatkozóan – a 4. számú mellékletben rögzített barom+ 

megnevezésenként elkülönített támogatási keretek alapján – megállapítja a  visszaosztás mértékét és ennek 

+gyelembevételével a kérelmenként maximálisan adható támogatás összegét.

(7a) A  (7)  bekezdéstől eltérően amennyiben 2013. évben az  adott barom+ megnevezésre benyújtott, az  adott 

tárgynegyedévre vonatkozó jogos igény meghaladja a  6. számú mellékletben a  tárgynegyedévre rögzített, 

barom+ megnevezésenként elkülönített támogatási keretet, az  MVH az  érintett tárgynegyedévre vonatkozóan  

– a  6. számú mellékletben rögzített barom+ megnevezésenként elkülönített támogatási keretek alapján – 

megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek +gyelembevételével a kérelmenként adható támogatás összegét.”

 (2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A (9) bekezdéstől eltérően a 2013. év I. és II. negyedévére vonatkozó jogos igények ki+zetésére a 2013. évben 

kerül sor.”

3. §  A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11.  § E  rendeletnek az  egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az  Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról szóló 

75/2013. (IX. 6.) VM rendelettel megállapított 1. § (6a), (6b), (7) és (7a) bekezdését, 2. § (7), (7a) és (10) bekezdését 

a 2013. év I. negyedévére és az azt követő tárgynegyedévekre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján 

indult eljárásokban kell alkalmazni.”

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

4. §  A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet  

[a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6a) A  (6)  bekezdéstől eltérően a  2013. évi támogatási évben legfeljebb 7,2 milliárd forint összegig nyújtható 

támogatás.”

5. §  A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9a) A  (9)  bekezdéstől eltérően a  2013. év I., II. és – a  2013. évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévére 

vonatkozó jogos igények ki+zetésére 2013. évben kerül sor.”
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6. §  A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11.  § E  rendeletnek az  egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az  Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról szóló 

75/2013. (IX. 6.) VM rendelettel megállapított 1. § (6a) bekezdését és 2. § (9a) bekezdését a 2013. év I. negyedévére 

és az azt követő tárgynegyedévekre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell 

alkalmazni.”

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló  

35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

7. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet  

[a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 13.  § (1)  bekezdésében a „de legkésőbb 2013. augusztus 31-én  

18:00 óráig” szövegrész helyébe a „de legkésőbb 2013. szeptember 30-án 18:00 óráig” szöveg lép.

 (2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

„25.  § E  rendeletnek az  egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az  Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról szóló 

75/2013. (IX. 6.) VM rendelettel [a továbbiakban: 75/2013. (IX. 6.) VM rendelet] módosított 13.  § (1)  bekezdését 

a 75/2013. (IX. 6.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. §  Hatályát veszti a gyümölcsborok előállításáról szóló 116/2004. (VII. 9.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A 8. § 2013. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter


