1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat
a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületekben keletkezett
további károk enyhítéséről
A Kormány
1.1. a vörösiszap-katasztrófával összefüggésben a XIV. Belügyminisztérium fejezet
Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (20.
cím, 1. alcím, 34. jogcímcsoport) terhére további kiadások elszámolhatósága körében - a
károkozó felelősségét nem érintve támogatja
a) a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő ingatlanokban, a
gyártott, vagy a gyártáshoz szükséges termékekben esett károk enyhítését;
b) a konyhakertekből be nem takarított terményekben keletkezett károk, valamint a
természetes személyek tulajdonában lévő károsodott ingatlanokon tartott, elhullott
haszonállat-állomány károk enyhítését;
c) a természetes személy tulajdonában lévő egy darab gépjárműben esett károk
enyhítését, a gépjármű életkorát figyelembe véve, a gépjármű amortizációval
csökkentett értékéig;
d) a természetes személy tulajdonában lévő károsodott lakóépületben lévő háztartási
ingóságok (bútor, a háztartás viteléhez elengedhetetlenül szükséges háztartási
eszközök) pótlását károsodott ingatlanonként legfeljebb 500 000 forint értékhatárig;
e) készpénzben, a károsodott lakóépületbe bejelentett személyek ruhaneműjének pótlását
és élelem vásárlását, személyenként összesen 200 000 forint értékhatárig;
f) a katasztrófával közvetlenül érintett településeken a károsultak lakhatását biztosító
ingatlanok építésére szolgáló új településrész kialakításához szükséges közműhálózat
fejlesztését és az ehhez kapcsolódó szakértői közreműködés költségeit.
1.2. Az 1.1. a) és c) pontokban említett esetekben a károk enyhítésének feltétele, hogy a
károsult a kárt és annak mértékét hitelt érdemlő módon igazolja. Az 1.1. b) pontban említett
károk, illetve a d) pontban említett ingóságok vonatkozásában, amennyiben a kár más módon
hitelt érdemlő módon nem igazolható, a károsult nyilatkozata elfogadható.
1.3. A támogatás feltétele, hogy a károsult vállalja, hogy a más forrásból megtérülő
kárösszeget az állam javára visszafizeti, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a számára jutatott
támogatásról a nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvántartás készüljön.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal
2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a védekezésben és kárelhárításban résztvevő állami
szerveknél foglalkoztatott, érintett személyek 2011. február 28-ig megvalósuló egészségügyi
szűrésére intézkedjenek, az egészségügyi szűrésben a Honvédkórház - Állami Egészségügyi
Központ működjön közre.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2011. február 28.
3. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy az ÁNTSZ útján a háziorvosi ellátás
közreműködésével szervezze meg az egészségügyi szűrést igénylő érintett lakosság szűrését.
Felelős: nemzeti erőforrás miniszter
Határidő: 2011. február 28.

4. felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a 3. pontban elvégzett szűrések eredményének
függvényében az érintett személyek, továbbá a vörösiszap-ömlés miatt egészségügyi
ellátásban részesült személyek közép- és hosszú távú rendszeres szűrővizsgálatát és
egészségügyi ellátását szervezze meg.
Felelős: nemzeti erőforrás miniszter
Határidő: folyamatos
5. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a szennyeződött földterületek kezeléséhez
szükséges intézkedéseket kezdje meg.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
6. egyetért azzal, hogy a 2.-5. pontban foglalt feladatok ellátásának forrása a XIV.
Belügyminisztérium fejezet Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (20. cím, 1. alcím, 34.
jogcímcsoport).
Felelős: belügyminiszter
érintett miniszterek
Határidő: folyamatos
7. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a vörösiszappal szennyezett mezőgazdasági
földterületek tekintetében vizsgálja meg az állami tulajdonú ingatlanok károsultak javára
történő biztosításának lehetőségét.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján vizsgálja meg a
vörösiszappal szennyezett, 7. pontban nem említett ingatlanok tekintetében az állami
tulajdonú ingatlanok károsultak javára történő biztosításának lehetőségét.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
9. A Kolontár települést övező, a védekezés során épített körgát és a szennyező anyag
szállítását biztosító elkerülő út építésének költségeit a központi költségvetés előfinanszírozza.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal
10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

