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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a 2020.
március  11-én  kihirdetett  veszélyhelyzet,  valamint  a  veszélyhelyzet  alatt  kihirdetett
kormányrendeletek  meghosszabbításához  történő  hozzájárulásról”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzet alatt kihirdetett
kormányrendeletek meghosszabbításához történő hozzájárulásról

Az Országgyűlés - figyelemmel a koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt kialakult
élet-, egészség és vagyonbiztonságot veszélyeztető körülményekre - a Kormány veszélyhelyzetben
alkotott  rendeletei  hatályának  meghosszabbítására  vonatkozó  felhatalmazás  megadására  a
következő határozatot alkotja:

1. Az Országgyűlés

a) az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet
kihirdetéséről  szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  veszélyhelyzetben  az
Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján 2020. március 19-ig kihirdetett kormányrendeletekben
foglalt intézkedések hatályát 2020. június 30-ig meghosszabbítsa,

b)  felkéri  a  Kormányt,  hogy a  veszélyhelyzet  elhárítása  érdekében  az  intézkedések  hatályának
fenntartásáig megtett intézkedésekről rendszeresen, az Országgyűlés ülésén – annak hiányában az
Országgyűlés elnöke és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői részére – adjon tájékoztatást,
továbbá

c)  felkéri  a  Kormányt,  hogy  a  kormányrendeletekben  foglalt  intézkedések  érvényének
meghosszabbítását  2020.  május  31-ig  vizsgálja  felül,  és  a  felülvizsgálatról  tájékoztassa  az
Országgyűlést.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Pár  héttel  ezelőtt  a  koronavírusnak nevezett  (COVID-19) humánjárvány hazánkat  is  elérte,
ezért 2020. március 11-én a kormány veszélyhelyzet hirdetett ki, és ezzel együtt a rendkívüli
intézkedések  megtételét  rendelte  el.  Az  Alaptörvény  53.  cikke  úgy  rendelkezik,  hogy  a
kormány  veszélyhelyzetben  hozott  rendelete  tizenöt  napig  marad  hatályban,  kivéve,  ha  a
Kormány – az  Országgyűlés  felhatalmazása  alapján  –  a  rendelet  hatályát  meghosszabbítja.
Tehát  az  Országgyűlés  konkrét  rendeletek  hatályának  meghosszabbítására  adhatja  meg  a
felhatalmazást.

A kormány 2020. március 21-én egy olyan törvényjavaslat-tervezetet nyújtott be a korábban
kihirdetett  rendeletek  megerősítésére,  amelynek  elfogadásával  az  Országgyűlés  a
veszélyhelyzet fennállásának végéig – annak időbeli hatályának meghatározása nélkül – előre
adná meg a még meg sem született kormányrendeletek meghosszabbítására a felhatalmazást a
kormánynak! Azaz, a múltban meghozott döntéseket megerősíti, és elismerné, hogy minden,
amit a jövőben hoznak meg, látatlanban megerősítést nyer!

Az  Alaptörvény  54.  cikk  (2)  bekezdése  szerint  különleges  jogrendben  az  Alaptörvény
alkalmazása nem függeszthető fel.  A fentiekben leírtak alapján ezért úgy gondoljuk, hogy a
kormány által benyújtott törvényjavaslat teljesen alaptörvény-ellenes.

Abban nincs vita, hogy a veszélyhelyzetet meg kell hosszabbítani, azonban akkor járunk el
felelősen,  ha  a  magyar  emberek  mindennapi  életét  nagyban  befolyásoló  és  korlátozó
intézkedések fenntartását és azok szükségességét meghatározott időnként felülvizsgáljuk. Ha a
rendkívüli  helyzet  az  emberek védelme és  egészsége  érdekében indokolttá  teszi,  akkor  ezt
követően készek vagyunk újabb felhatalmazást adni a kormánynak. Azt viszont semmi nem
indokolja, hogy Orbán Viktornak élethosszig tartó felhatalmazást adjunk.

Álláspontunk  szerint  –  a  korábbi  gyakorlatnak  megfelelően  –  az  Országgyűlésnek  a
veszélyhelyzet  meghosszabbítását,  valamint  ennek  során  hozott  szükséges  intézkedéseket
elegendő lenne egy Országgyűlési határozatban megerősítenie. Az Orbán-kormány így járt el a
2010-es vörösiszap-katasztrófa, valamint a 2013-as árvízhelyzet idején is.

Jelenlegi  vírushelyzetre  tekintettel  indokolt  a  veszélyhelyzet  június  30-ig  történő
meghosszabbítása, és az Országgyűlés felhatalmazásának kérése.

2


