
nyos bányabiztonság szempontjainak az üzemeltetés 
szakaszára vonatkozó részletesebb figyelembe vételére is.

A felülvizsgálati csoport további részletes jelentésé
ben részletesebb megállapításokat, véleményeket, va
lamint a további munkákra vonatkozó javaslatokat fog 
megfogalmazni, melyet a NAÜ 2000. januárjában fog az 
OAH részére megküldeni.

A NAÜ a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos 
programok, tervek és létesítmények felülvizsgálatát a 
WATRP szolgálat keretében a tagországok kérésére végzi.

Ilyen felülvizsgálatokra sor került már Svédországban, 
az Egyesült Királyságban, a Koreai Köztársaságban, Fin
nországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, 
Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban.

További információkért kérjük forduljon az alábbi 
személyekhez:

Dr. Rónaky József, főigazgató, Országos Atomener
gia Hivatal (tel: 36 1 3550419)

Czoch Árpádné dr., főosztályvezető, Országos Atom
energia Hivatal (tel: 36 1 3559764)

A MAGTAR HAAVAS/ATI Hl TATAI (MBH) 
KÖ/I I MI YVI /Alii TERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRŐL

Szakmánk szempontjából nagyon nagy jelentőségű köz- mában (1999- október 14.). A közlemény teljes szövege: 
lemény jelent meg a Magyar Bányászati Hivatal hivatalos 
lapjában, a BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY VII. évfolyam 3. szá-

2040/1999. (Bá. К. 3.) MBH
A Magyar Bányászati Hivatal elnöke a bányászatról szóló 1993- évi XLVIII. Tv. 50. § (5 ) bekezdése és a 

203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet 37- § (7 ) bekezdése alapján a zárt területek felülvizsgálatával és kijelölésével 
kapcsolatban - figyelembe véve a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményét -  az alábbi közleményt adja ki:

1. A zárt területek zárt minősítését az ország egész területén és minden ásványi nyersanyagra vonatkozóan 
egységesen megszünteti.

2. A korábban szerzett bányászati jogokat és megkötött koncessziós szerződéseket a zárt minősítés megszün
tetése nem érinti.

Jelen közlemény a közzététel napján lép hatályba.

Magyar Bányászati Hivatal

JOGI TALLÓZÓ

DR. UDRÁNSZKY Kornélia

Hatályba lépett 1999. október 15-én a 29/1999. 
(X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről (MK 88. szám)

A 126/1999. (VIII.13.) Korm. rendeletet módosított 
az országos településrendezési és építési köve
telményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet (MK 71. szám)
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A 148/1999- (X.13.) Korm. rendelet kihidette az or
szághatáron átterjedő környezeti hatások vizs
gálatáról szóló egyezményt (MK 90. szám)
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