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Kormányrendeletek

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

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

