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rendkívüli intézkedések megerősítéséről és hatályának meghosszabbításáról 

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a koronavírus elleni védekezés érdekében a
veszélyhelyzetben  bevezetett  rendkívüli  intézkedések  megerősítéséről  és  hatályának
meghosszabbításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

a koronavírus elleni védekezés érdekében a veszélyhelyzetben bevezetett rendkívüli
intézkedések megerősítéséről és hatályának meghosszabbításáról

Az  Országgyűlés  a  2020.  március  11-én  kihirdetett  veszélyhelyzetben  bevezetett  rendkívüli
intézkedések megerősítéséről és hatályának meghosszabbításáról a következő törvényt alkotja:

1. §

Az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy
a)  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:
Rendelet) 2. §-a és 3. §-a, valamint
b) a Rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány  megelőzése,  illetve  következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53.
cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek

hatályát 2020. június 30. napjáig meghosszabbítsa.

2. §

Az  Országgyűlés  akadályoztatása  esetén  határozatait  elektronikus  kommunikációs  eszköz
alkalmazásával hozza meg.

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

E törvény 2. §-a az Alaptörvény 5. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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Általános indokolás

Az  Orbán-kormány  által  kidolgozott,  2011-ben  elfogadott  katasztrófavédelmi  törvény
rendelkezései  lennének  hivatottak  biztosítani  a  humánjárványok  okozta  veszélyhelyzetek
hatékony kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedések bevezetésének és alkalmazhatóságának
törvényi  feltételeit.  A COVID-19 fertőzés  okozta  humánjárvány esetében e  törvényi  keretek
elégtelennek  bizonyultak.  A  járvány  kezelése  és  következményeinek  elhárítása,  illetve
mérséklése  további  rendkívüli  kormányzati  intézkedéseket  követel  meg,  amikhez  szükséges
törvényi felhatalmazást az Országgyűlésnek kell biztosítani. A törvényhozás felelőssége, hogy e
felhatalmazás  az  alkotmányos  keretek  között  maradjon.  Eszerint  intézményes  törvényi
garanciákra  van  szükség  annak  érdekében,  hogy  valóban  csak  járvány  megfékezése  és
következményeinek  elhárítása  érdekében  szükséges  és  arányos  korlátozások  bevezetésére  és
alkalmazására kerüljön sor (meghatározott időtartamra szóló felhatalmazás, alkotmánybírósági
kontroll  stb.).  A Kormány a  járványra  és  az  általa  korábban  megalkotott  katasztrófavédelmi
törvény elégtelenségére hivatkozva nem követelhet magának korlátlan időre szóló és korlátlan
tartalmú rendeletalkotási jogkört.

A fenti követelményeknek megfelelő törvény elfogadásáig is biztosítani kell a már bevezetett
rendkívüli  intézkedések  további  alkalmazhatóságát.  Ezért  a  törvényjavaslat  megerősíti  a
Kormány által bevezetett rendkívüli intézkedéseket, és a vonatkozó kormányrendeletek hatályát
2020. június 30-ig meghosszabbítja.

Részletes indokolás

1. § 

Az  általános  indokolásban  írt  okokból  felhatalmazást  ad  a  2020.  március  11-én  kihirdetett
veszélyhelyzetben  bevezetett  rendkívüli  intézkedések  hatályának  meghosszabbítására  2020.
június 30. napjáig.

2. § 

A gazdasági élet szereplői, a közintézményekkel és a közigazgatási szervekkel egyetemben a
digitalizáció lehetőségeinek kihasználásával,  a modern kommunikációs eszközök alkalmazása
révén  törekszenek  működésük  fenntartására  a  veszélyhelyzet  időszaka  alatt  is.  Nincsen sem
technikai, sem más akadálya, hogy az Országgyűlés határozatait elektronikus kommunikációs
eszközök  alkalmazásával  hozza  meg,  melyek  garantálják  a  képviselők  azonosíthatóságát
szavazatuk leadása előtt.

3. § 

Indokolt a törvényjavaslatot a lehető leghamarabb hatályba léptetni, erre figyelemmel a hatályba
lépés időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.
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