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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl 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 Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Fejér megye,
Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes közigazgatási
területén áll fenn.

(2) 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.

(3) 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 veszélyhelyzettel összefüggõ feladatokat a reá vonatkozó jogszabályok szerint látja el. 
(2) Az e rendeletben szereplõ veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységet a

közigazgatási és igazságügyi miniszter hangolja össze. 
(3) Az árvízvédekezéssel összefüggõ, 2010. június 04. 20.00 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 4-én 21.00 órakor lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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