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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 188/2010. (VI. 3.) Korm. rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a honvédelemrõl  szóló 2004. évi
CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 149.  § (3) bekezdés a) pontja alapján a következõ rendeletet alkotja:

1.  § (1) A Kormány a polgári védelemrõl  szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2.  § (2) bekezdés g) és j) pontja szerinti
veszélyhelyzetet hirdet ki. A veszélyhelyzet az alábbi települések közigazgatási területén áll fenn:
a) Bõny, Mezõörs, Rétalap (Gyõr-Moson-Sopron Megye),
b) Jászdózsa, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jásztelek, Jászjákóhalma és Jászberény

(Jász-Nagykun-Szolnok Megye).
(2) A Kormány a veszélyhelyzetnek megfelelõen rendkívüli készültséget rendel el a Zagyva 10.11 védelmi szakaszára

(beleértve a Borsóhalmi és a Jászteleki tározók területét).
(3) A veszélyhelyzettel érintett területen a Hvt. 159.  § (1)–(3) bekezdésében, 165.  §-ában, 168.  §-ában, 169.  §-ában, 172.  §

(1) bekezdésében, 173.  § (1)–(2) bekezdésében, (3) bekezdés a)–c) pontjában, (4) és (5) bekezdésében, 186.  §-ában,
valamint 195.  § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott intézkedéseket kell alkalmazni.

(4) A veszélyhelyzet elhárításába a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi LXXIV. törvény 8.  § b) pontja alapján a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi szervek bevonhatók.

2. § (1) A vidékfejlesztési miniszter a rendkívüli árvízvédekezéssel összefüggõ feladatokat a reá vonatkozó jogszabályok
szerint látja el. A védekezési munkabizottság a Vidékfejlesztési Minisztériumban a környezetvédelmi és vízügyi
államtitkár irányításával mûködik.

(2) Az e rendeletben szereplõ veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységét
a vidékfejlesztési miniszter hangolja össze.

(3) Az árvízvédekezéssel összefüggõ, 2010. június 2. 22.00 órát követõen felmerült, indokolt költségeket a Kormány
a költségvetés általános tartalékának terhére vagy más módon biztosítja a védekezésben részt vevõk részére.

3. § Ez a rendelet 2010. június 3-án 19.00 órakor lép hatályba.

Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 29/2010. (VI. 3.) OGY határozata
a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól  szóló törvényben meghatározott 
pályázati eljárás országgyûlési ellenõrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról*

1. Az Országgyûlés a Házszabály 34.  § (1) bekezdése és 35.  §-a alapján, a végrehajtó hatalomnak a törvényhozó hatalom
általi ellenõrzése alkotmányos követelményének érvényesítése érdekében, a mûsorterjesztés és a digitális átállás
szabályairól  szóló 2007. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Dtv.) meghatározott pályázati eljárás (a továbbiakban:
pályázati eljárás) országgyûlési ellenõrzésének biztosítására eseti bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata a pályázati eljárás feletti országgyûlési ellenõrzés biztosítása.
3. A Bizottság tagjai az országgyûlési képviselõcsoportok egy-egy képviselõje. A Bizottság munkájában állandó

meghívottként képviselõcsoportonként egy-egy szakértõ vesz részt. Szavazati joggal a képviselõ rendelkezik – a Hsz.
35.  § (3) bekezdésére figyelemmel az állandó bizottságokra vonatkozó szabályoktól eltérõen, a Dtv. 40.  § (3) bekezdése 
alapján – akként, hogy a képviselõk között a szavazati arányok a képviselõcsoportot a döntés idõpontjában megilletõ
mandátumok arányában oszlanak meg. A Bizottság állásfoglalásait és Ügyrendjét a jelenlévõ tagok által képviselt
mandátumok kétharmados többségével fogadja el, egyéb döntéseit az 5. pont szerinti szavazati aránnyal hozza meg.

4. A tagokra a képviselõcsoportok vezetõi tesznek ajánlást a Dtv. 40.  § (2) bekezdése alapján, akként, hogy minden
képviselõcsoport egy tagot ajánlhat. A bizottság elnökére a kormánypárti, alelnökére az ellenzéki képviselõcsoportok
a bizottsági tagságra jelöltek körébõl terjesztenek elõ javaslatot. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak
megválasztására az Országgyûlés elnöke terjeszt elõ javaslatot az Országgyûlésnek, melyrõl az egy döntéssel, vita
nélkül határoz. A Bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselõcsoport nem vesz részt az ajánlásban, illetve
jelölésben, az országgyûlési arányoknak megfelelõ szavazati arányok azonban ilyenkor is változatlanok maradnak.
A Bizottság megalakulása során tagot nem jelölõ képviselõcsoport a Bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot,
melyet az eredeti eljárásnak megfelelõen választ meg az Országgyûlés.

5. A Bizottság a pályázati eljárás ellenõrzése körében
– a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) javaslatát a pályázati kiírás kidolgozása során indokolt állásfoglalásával

visszaküldheti; ennek a kérdésnek a tárgyalása során a határozatképességhez és magához a döntéshez minden
esetben legalább a tagok által képviselt mandátumok egyharmados szavazati aránya szükséges és elegendõ;

– a pályázatok érvényességérõl és eredményességérõl  szóló hatósági határozat tervezet jóváhagyásáról
állásfoglalást hoz, az errõl  szóló döntéshez legalább a jelenlévõ tagok által képviselt mandátumok kétharmados
többségû szavazati aránya szükséges, a Bizottság a jóváhagyást csak jogszabálysértés, illetve eljárási szabálysértés 
(ideértve a pályázati kiírás szabályainak megsértését is) esetén tagadhatja meg.

6. A Bizottság a pályázati kiírási dokumentáció és a bírálati szempontok ellenõrzése és jóváhagyása során kizárólag
a Dtv.-ben meghatározott feltételek és értékelési szempontok érvényesülését veheti figyelembe.

7. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.
8. Nem vehet részt a Bizottság munkájában szakértõként

a) aki, vagy akinek a személyes részvételével mûködõ, illetve gazdasági érdekeltségében álló gazdasági társaság
vagy más szervezet részt vesz a pályázaton;

b) aki, vagy akinek a személyes részvételével mûködõ, illetve gazdasági érdekeltségében álló gazdasági társaság
vagy más szervezet az a) pont szerinti pályázó gazdasági társasággal vagy szervezettel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

c) az a) pont szerinti pályázó gazdasági társaság vagy szervezet vezetõ tisztségviselõje, vezetõ testületének vagy
felügyeleti szervének tagja;

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 1-jei ülésnapján fogadta el.
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d) az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény hatálya alá tartozó szolgáltató, a mûsorszolgáltató,
a mûsorterjesztõ, valamint a sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény hatálya alá tartozó lapkiadó, a lapterjesztõ vezetõje,
vezetõ testületének tagja, vezetõ tisztségviselõje, felügyeleti szervének tagja, illetõleg, aki mûsorszolgáltatóval,
mûsorterjesztõvel, lapkiadóval vagy lapterjesztõvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll;

e) a mûsorszolgáltató, a mûsorterjesztõ, a lapkiadó, a lapterjesztõ, illetõleg, aki ilyen gazdasági társaságban
rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel;

f) központi kormányzati szerv köztisztviselõje;
g) az Országos Rádió és Televízió Testület tagja;
h) a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány

kuratóriumának tagja vagy a közalapítványok alkalmazottja;
i) az a)–e) pontjai alá esõ személynek a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 685.  § b) pontja szerinti

közeli hozzátartozója.
9. A Bizottság ügyrendjét – a létrehozásáról  szóló határozat szabályainak figyelembevételével – a Dtv. 40.  § (1) bekezdése 

és a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg. A tagok és az állandó meghívottak
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek.

10. A Bizottság mûködésének költségei az Országgyûlés költségvetésébõl kerülnek biztosításra.
11. A Bizottság megbízatása a tagok megválasztását követõ alakuló üléssel kezdõdik és a Dtv. szerinti pályázati eljárás

eredményes befejezéséig tart.
12. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
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hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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