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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl

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

1.  § (1) A Kormány Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas megye közigazgatási területére a polgári védelemrõl  szóló 1996. évi
XXXVII. törvény 2.  § (2) bekezdés f) pontja szerinti veszélyhelyzetet hirdet ki.

(2) A veszélyhelyzettel érintett területen a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény
(a továbbiakban: Hvt.) 159.  § (1)–(3) bekezdésében, 165.  §-ában, 168.  §-ában, 169.  §-ában, 173.  § (1)–(2) bekezdésében,
(3) bekezdés a)–c) pontjában, (4) bekezdésében, 186.  §-ában, valamint 195.  § 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 környezetkárosodás felszámolásával összefüggõ feladatait a reá vonatkozó jogszabályok
szerint látja el. A védekezési munkabizottság a Vidékfejlesztési Minisztériumban mûködik. A munkabizottság
tevékenységét a vidékfejlesztési miniszter irányítja.

(2) Az e rendeletben szereplõ veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységet
a közigazgatási és igazságügyi miniszter hangolja össze.

(3) A védekezéssel összefüggõ, 2010. október 4. 12.30 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. október 6-án 15.00 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

23308 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 155. szám

A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
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.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
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: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.


	MK_10_155.pdf
	New Table of Contents
	A Kormány 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelete
	veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl 23308




