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felhatalmazásról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

a koronavírus elleni védekezésre való felhatalmazásról

Az  Országgyűlés  annak  érdekében,  hogy  a  Kormány  a  COVID-19  fertőzés  okozta  tömeges
megbetegedést  okozó,  2020.  évben  bekövetkezett  humánjárvány  megelőzésére,  illetve
következményeinek  elhárítására  valamennyi  szükséges  rendkívüli  intézkedést  megtehesse,  szem
előtt  tartva  különösen  annak  lehetőségét,  hogy  az  Országgyűlés  ülésezése  a  humánjárvány
következtében szünetelhet, annak tudatában, hogy vészterhes időkben felelős döntéseket kell hozni,
és hogy az eddig megtett  – és a potenciálisan előttünk álló – intézkedések szokatlan és idegen
korlátozásnak  tűnnek,  de  ezek  betartása,  az  összefogás  és  a  fegyelmezettség  a  magyarság
legfontosabb erőtartaléka lehet, a közös cselekvés, a nemzeti összefogás, az egészségügyben és a
rendfenntartásban  dolgozók,  illetve  valamennyi  érintett  áldozatos  munkája  elismerésével,  a
Kormány  veszélyhelyzetben  alkotott  rendeletei  hatályának  meghosszabbítására  vonatkozó
felhatalmazás megadására és kereteinek meghatározására a következő törvényt alkotja:

1. §

Ez  a  törvény  az  Alaptörvény  53.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  a  Kormány  által  kihirdetett,  a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése,  illetve  következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok  egészségének  és
életének  megóvása  érdekében  elrendelt  veszélyhelyzettel  (a  továbbiakban:  veszélyhelyzet)
összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.

2. §

A Kormány a veszélyhelyzetben – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és
szabályokon  túl  –  az  állampolgárok  élet-,  egészség-,  személyi-,  vagyon-  és  jogbiztonságának,
valamint  a  nemzetgazdaság  stabilitásának  garantálása  érdekében  rendeletével  egyes  törvények
alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket
hozhat. (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt
céllal arányosan – a Rendelet szerinti humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá
káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.

3. §

(1) Az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt,
hogy a) a Rendelet 2. §-a és 3. §-a, valamint b) a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és
(2)  bekezdése  szerinti  kormányrendeletek  hatályát  legfeljebb  e  törvény  hatálybalépését  követő
kilencven nappal meghosszabbítsa.

(2)  Az  Országgyűlés  a  veszélyhelyzet  megszűnését  megelőzően  az  (1)  bekezdés  szerinti
felhatalmazását visszavonhatja. (3) Az Országgyűlés a Rendelet 2. § és 3. §-át, valamint a Rendelet
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hatálybalépését követően e törvény hatálybalépéséig megalkotott,  (1) bekezdés b) pontja szerinti
kormányrendeleteket megerősíti.

4. §

A Kormány 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 – ad tájékoztatást.

5. §

(1)  Az  Alkotmánybíróság  elnöke  (a  továbbiakban:  elnök)  és  az  Alkotmánybíróság  főtitkára
gondoskodik az Alkotmánybíróság veszélyhelyzetben történő folyamatos működéséről, és megteszi
az ehhez szükséges szervezeti működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési intézkedéseket.

(2) Az Alkotmánybíróság teljes ülése, valamint a tanács ülése a veszélyhelyzet megszűnéséig az
elnök döntése alapján elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével is megtartható.

(3) Az elnök a veszélyhelyzetben engedélyezheti az Alkotmánybíróság ügyrendjétől való eltérést.

(4) Az Alkotmánybíróság az eljárás kezdeményezésére jogosult  indítványa alapján három napon
belül  megvizsgálja  a  2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  megalkotott
kormányrendelet  Alaptörvénnyel  és  a  2.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  követelménnyel  való
összhangját.

(5) Az Alkotmánybíróság megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes vagy a 2. § (2) bekezdésében
foglalt követelményt sértő kormányrendeletet.

(6)  Az  eljárást  az  országgyűlési  képviselőcsoport  vezetője,  a  Kúria  elnöke,  a  legfőbb  ügyész,
valamint az alapvető jogok biztosa indítványozhatja.

6. §

(1)  A helyi  önkormányzat  vagy  a  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-testülete  feloszlásának
kimondása esetén e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.

(2) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött
választások elmaradnak. A kiadott ajánlóíveket a törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül
le  kell  adni  a  választási  irodában,  amely azokat  megsemmisíti.  A ki nem tűzött  és az elmaradt
választást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.

(3)  A  veszélyhelyzet  megszűnését  követő  napig  országos  és  helyi  népszavazás  nem
kezdeményezhető,  a  már  kitűzött  országos  és  helyi  népszavazások  elmaradnak.  A népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény II-IV. Fejezetében meghatározott valamennyi határidő megszakad.
A határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újra kezdődnek. A ki nem tűzött  és az

2



elmaradt országos és helyi népszavazást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki
kell tűzni.

7. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

E törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet megszűnésével az Országgyűlés dönt.

9. §

E törvény a) 2. §-a az Alaptörvény 54. cikk (4) bekezdése alapján, b) 5. §-a az Alaptörvény 24. cikk
(9) bekezdése alapján, c) 6. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 31. cikk
(3) bekezdése alapján, d) 6. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1)
bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

10. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 322. §-át követően
322/A. §-sal egészül ki:

„322/A. §

(1) Aki
a)  a  zárlati  kötelezettség  alá  tartozó  fertőző  betegség  behurcolásának  vagy  terjedésének
megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés,
b) járvány idején az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés,
c)  a  fertőző  állatbetegségek  vagy  növényi  zárlati  károsítók  be-  és  kihurcolásának,  valamint
terjedésének  megakadályozása  vagy  előfordulásának  felszámolása  végett  elrendelt
növényegészségügyi vagy állatjárványügyi  intézkedés végrehajtását akadályozza,  bűntett  miatt
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt csoportosan követik
el.

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált okoz.

(4) Aki járványügyi  intézkedés akadályozására irányuló előkészületet  követ el,  egy évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.””
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Általános indokolás

Javaslatunk értelmében a kormány korlátlan idő helyett legfeljebb 90 napra kapna felhatalmazást
a rendeleti kormányzásra és a veszélyhelyzet kihirdetésére.

A javaslat megteremtené annak a lehetőségét, hogy a veszélyhelyzet alatt a frakcióvezetők is
élhessenek  alkotmányjogi  panasszal.  Az  alkotmányjogi  panaszt  az  Alkotmánybíróságnak  3
napon belül kellene elbírálnia.

Nem javasoljuk a Büntető törvénykönyv módosításai közül a véleménynyilvánítás szabadságát
korlátozó részt. A rémhírterjesztésre hatályos szabályozása és a kialakult bírói jogalkalmazási
gyakorlatot elegendőnek tartjuk. 
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