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Különleges jogrend - bevezetés

• jelentős múlt (XIX. század vége)

• 1989. rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet 

alapvető szabályai

• 1994. váratlan fegyveres támadás 

• 2004. megelőző védelmi helyzet 

• 2016. terrorveszélyhelyzet



Alaprendeltetése, jellemzői

• rendkívüli helyzetek: alapvető értékek veszélyben vagy 
sérülnek gyors, hatékony fellépés         különleges jogrend 
eszközei 

• alkotmányos kötöttségektől való eltérés DE 

a szükségesség, arányosság követelménye

 csak átmeneti és részleges lehet

• ország egész területén, annak egy részén is bevezethető

• keretei előre meghatározottak 

• a normál idejű szabályozás elégtelen volta

• célhoz kötötten

• garanciák a hatalmi visszaélésekkel szemben



Alaprendeltetése, jellemzői

• alapvető jogok gyakorlása felfüggeszthető,
Alaptörvényben meghatározott mértéken túl korlátozható
(kivéve: abszolút jogok)

• rendeleti kormányzás:

egyes törvények alkalmazása felfüggeszthető

törvényi rendelkezésektől eltérés

egyéb rendkívüli intézkedések

• Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel

• AB működése nem korlátozható



Hatályos szabályozás az
Alaptörvényben

Alaptörvény 6 esetkör:

1)rendkívüli állapot 

2)szükségállapot

3)megelőző védelmi helyzet

4) terrorveszélyhelyzet

5)váratlan külső támadás 

6)veszélyhelyzet



Jellemzői

alkotmányos szintű szabályozás

• túlszabályozottság, bonyolultság 

• egy-egy, az ország biztonságát érintő tényező megjelenése: egy-egy 
újabb esetkör 

• statikus, zárt szabályozás dinamikusan változó biztonsági 
környezet 

• veszélyhelyzetre vonatkozó: alapvető hiányosságok (Ogy. 
akadályoztatásának esete, speciális alkotmányos garanciák hiánya) 

• részletszabályok a 2020 tavaszáig: kizárólag Kat.

ágazati törvény                fogalomrendszere, szellemisége alapvetően 
ágazati (veszélyhelyzetben elrendelhető rendkívüli intézkedések egy 
része is)



Koronavírus-járvány: 2020. március

• új helyzet, élet minden területén hatások      

• összkormányzati szintű fellépés

• különleges jogrend, szabályozás fókuszban

• veszélyhelyzet kihirdetése 

az ország egészére (példa nélküli)

• nehézségek 

a szabályozás ellentmondásai

hiányosságai miatt



Koronavírus-járvány: 2020. március

1) veszélyhelyzet kihirdetésének problematikája

• Alaptörvény: zárt szabályozás

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy 

ipari szerencsétlenség esetén, ezek következményeinek az 

elhárítása érdekében

• Kat.: Alaptörvényre hivatkozással, annak kiegészítéseként 

elemi csapások és ipari szerencsétlenségek mellett mintegy      

3. kategóriaként az egyéb eredetű veszélyek csoportja

azon belül példálózó jelleggel a tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány



Nehézségek a szabályozás    
ellentmondásai miatt

2) időbeli hatály kérdése

• rendeletek időbeli hatálya 15 nap Országgyűlés 
felhatalmazása alapján hosszabbítható meg 

• járványkezelés elhúzódhat, számos rendelet

• aránytalan, felesleges teher a Kormánynak, Országgyűlésnek

3) kormányzati koordináció

• hatályos szabályozás: Kormány javaslattevő, véleményező 
tanácsadó szerve a KKB

 részletes szabályozás: feladataira, munkaszerveire, 
összetételére, működésére DE

 katasztrófavédelemmel, katasztrófák elleni védekezéssel 
kapcsolatos feladatok



Alaptörvény IX. módosítása

• járványkezelés során megtapasztalt nehézségek        átfogó, 
rendszerszintű korszerűsítés, megújítás szükségessége

• kihirdetés: 2020. december 22.

• hatály: 2023. július 01.

• 11. cikk: különleges jogrendre vonatkozó alkotmányos reform

• korábbi 6 helyett 3 esetkör (hadiállapot, szükségállapot, 
veszélyhelyzet)

• rugalmasabb, átláthatóbb szabályozás korszerűbb, változó

• többletgaranciák beépítése                    biztonsági környezethez

• fokozatosság elvének érvényesítése jobban alkalmazkodó



Alkotmányos reform

• továbbra is 

 rendeleti kormányzás

 meglévő alkotmányos garanciák megtartása

• változás

 mindhárom esetkör esetén a kivételes hatalom jogosultja a 
Kormány

 további garanciák  egységesen megerősítve az Országgyűlés, 
köztársasági elnök 
kontrollszerepét

 Országgyűlés akadályoztatásának esete: mindhárom esetkörben

köztársasági elnök jogosult az országgyűlési jogkörök gyakorlására



Veszélyhelyzet

• továbbra is Kormány jogosult kihirdetni DE

• kihirdetésre okot adó körülmény: az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény
bekövetkezése, a következmények elhárítása

nyitott szabályozás, rugalmas alkalmazhatóság

• 30 napra hirdethető ki (nem a rendeletek időbeli 
hatálya!!!)

• Országgyűlés felhatalmazása alapján meghosszabbítható



2021. évi XCIII. törvény a védelmi és      
biztonsági tevékenységek összehangolásáról

• hatályba lépés: 2023. július 01.

• cél: összehangolt védelmi és biztonsági rendszer kialakítása

összkormányzati koordináció (az eddigi ágazati működés 
mellett, azt kiegészítve)

hatékony együttműködés (ágazati elhatárolást felváltó) 
kereteinek megteremtése

kiemeltté  téve:

 a társadalom felkészültségének és 
biztonságtudatosságának erősítését 

 a normál jogrendi válságkezelés és a különleges 
jogrendi szabályozás hatékonyabbá tételét



2021. évi XCIII. törvény

ágazatokon átívelő

• egységes fogalomrendszer 

• minden védelem és biztonság szavatolásában érintett terület 
kereteinek megadása 

(védelmi és biztonsági tevékenységek irányítása, v. és b. 
igazgatás, v. és b. célú ellenőrzések, gyakorlatok/ tervezés, 
nemzetgazdaság v. és b. célú felkészítése, mozgósítása, 
tartalékolása, kötelezettségek rendszere stb.)

• polgári védelmi, gazdasági és anyagi szolgáltatás 
kötelezettség szabályozása, megszüntetve a korábbi 
párhuzamos szabályozást



2021. évi XCIII. törvény

• új intézmények, szervek

 v. és b. igazgatás rendszere: központi szerv a koordináció 
érdekében

 Nemzeti Védelmi és Biztonsági Fórum

nem állami szereplőkkel való 

együttműködés fontossága



2021. évi XCIII. törvény

összehangolt védelmi tevékenység 

• megfelelő háttér ha ágazatokon átívelő fellépés 
szükséges

• Kormány rendelheti el

• bevezethető intézkedések

 ország meghatározott területén

 meghatározott időre, max. 3 hónapra vezetheti be   
(meghosszabbítható 3 hónappal)

 tájékoztatási kötelezettség



2021. évi XCIII. törvény

Különleges jogrend

1) kihirdetést közvetlenül megelőző intézkedések köre 
(Kormány)

2) különleges jogrend idején és hadiállapot, szükségállapot 
kihirdetésének kezdeményezését követően:               

rendkívüli intézkedések

• szabályozási tárgykör meghatározása  - nyitott

• garanciák (szükségesség, arányosság, célhoz kötöttség)

• lakosságtájékoztatás
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