
A M A G Y AR H O NI FÖ LDTA N I 
TÁRSULAT AZ “Ж Е Г ” TAGJA

AzIKÉTÖnkorm ányzati-C ivil Oldala ezév október 9-i 
Közgyűlésén fölvette tagjai sorába a Magyarhoni Földtani 
Társulatot. A Közgyűlés egyben új ügyvivőt (elnök) is vá
lasztott, Gödöllő alpolgármestere dr. Fábián Zsolt szemé
lyében, illetve újabb ciklusra megválasztotta titkárának 
Tóth Álmost, az Első Magyar Környezetgazdálkodási Szövet
ség elnökét, a Magyar Geológiai Szolgálat főtanácsosát.

IKÉT: Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Miniszté
rium Érdekegyeztető Tanácsa.

Tevékenységét az Ipari Közlönyben közölt Alapszabály 
rendezi. Négy ún. Oldala  van, ezek:

* minisztériumi,
* munkaadói,
* munkavállalói (szakszervezeti)
* önkormányzati-civil oldal.
A tárgyalási szintet jellemzi, hogy a minisztériumi oldal 

ügyvivője a mindenkori politikai államtitkár. A miniszté
riumi oldal kivételével minden oldal nagyszámú szerve
zetből tevődik össze. Az IKÉT  legmagasabb fóruma az ún. 
Plenáris Ülés.

Szakbizottságokat működtet, úgymint Bányászati-Ener
getikai, Ipari, Kereskedelmi- Idegenforgalmi és Építőipari- 
Építőanyagipari Bizottságok.

Az IKÉT éves terv alapján működik, de bármelyik oldal
nak Alapszabály biztosította lehetősége van ad hoc javas
lattal élni, amelyet Plenáris Ülés kell elfogadjon. A Plenáris 
Ülések levezetése rotációs elv alapján történik.

Az IKÉT  fórumai elé kerülnek:
* a z IKIM tevékenységi körébe tartozó törvény-,
* illetve rendelettervezetek,
* egyéb országos áttekintő anyagok.

Az IKÉT Ö nkotm ányzati-C ivil O ldalának  tagjai:
* Balatoni Önkormányzatok Szövetsége,
* Energia Klub,
* Magyar Elektrotechnikai Egyesület,
* Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület,
* Levegő Munkacsoport,
* Magyar Energiafogyasztók Szövetsége,
* Magyar Környezetvédelmi Egyesület,
* Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége,
* Magyar Természetvédők Szövetsége,
* Magyar Önkormányzatok Szövetsége (állandó kép

viselettel a Megyei Önkormányzatok Országos Szö
vetsége, a Települési Önkormányzatok Szövetsége),

» M űszaki és Természettudományi Egyesületek Szö
vetsége (MTESz),

* Országos Magyar Bányász és Kohász Egylet,
* Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége,
* Reális Zöldek Klubja,
* Első Magyar Környezetgazdálkodási Szövetség, 
Valamint az október 9-i Közgyűlés döntése alapján:
* M agyarországi Ifjú sá g i Szá llások Szövetsége
* M agyarhoni Földtani Társulat.
A Magyarhoni Földtani Társulat a Választmány tavalyi 

döntése alapján kérte ezévben fölvételét. Ezzel - meggyő
ződésem- jelentősen javult a geoszakma érdekképviseleti 
lehetősége.

A Társulatot az IK ÉT Ö nkorm ányzati-C ivil Oldal 
kebelén belül dr. H á m o r Tam ás  képviseli.

Tisztelettel üdvözlöm a Társulatot, szakmánk patinás 
anyaszervezetét.

Tóth Álmos 
(a z  Oldal titkára)

Módosította a 48/1997. (IX.10.) IKIM rendelet a 
bányakapitányságok székhelyének és illetékes
ségének m egállapításáról szóló 19/ 1994. (VIII.5.) IKM 
rendeletet (MK. 78.)

* t-
A veszélyes anyagokkal és veszélyes készít

m ényekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 
233/ 1996. (XII.26.) Korm. sz. rendeletet módosította a 
143/1997. (IX. 3.) Korm. rendelet (MK. 76 ), majd a 
31/1997. (X.17.) NM sz. rendelet (MK. 90.)

❖  Ül Ül
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tv. 

felhatalmazása alapján a közlekedési, hírközlési és 
vízügyi miniszter kiadta a 13/1997. (IX.3.) KHVM 
rendeletet a kiégett nukleáris üzem anyag b izton
ságos vasúti szállításáról. (MK. 76.)

Az atomenergiáról szóló törvény felhatalmazása 
alapján megjelent a 14/1997. (IX.3.) KHVM rendelet a 
radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és  
csom agolásáról (MK. 76 ).

Ü'í -;;c- ü;-

Megjelent a 123/1997. (VII. 18.) Korm. sz. rendelet 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz 
ellátást szolgáló v ízi létesítm ények védelm éről
(MK. 65.)

# * ü:-
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tv. felhatal

mazása alapján megjelent a 62/1997. (XI. 26.) IKIM sz. 
rendelet a földtani és bányászati követelm ények a 
nukleáris létesítm ények és a radioaktív hulladékok  
elhelyezésére szolgáló létesítm ények telepítéséhez 
és tervezéséhez (MK. 104.)

H #
Szintén az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tv. 

felhatalmazása alapján jelent meg a 213/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet a nukleáris létesítm ény és a 
radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről
(MK. 107.)

dr. U dránszky Kornélia  
(a z  MGSz jo g á sza )
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