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Magyarország Alaptörvényének 6. cikk (1) bekezdése alapján ,,A veszélyhelyzet megszüntetéséről"
címmel a mellékelten csatolt

törvényjavaslatot
terjesztjük elő.
A törvényjavaslat 2. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése, 24. cikk
bekezdése, 31. cikk (3) bekezdése, 35. cikk (1) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata
szükséges.
Budapest, 2022. május 2.
Tisztelettel:
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Szabadi István
országgyűlési képviselő

2022. évi ... törvény
a veszélyhelyzet megszüntetéséről

1. §
Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27 /2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint szüntesse meg.
2.§
Hatályát veszti a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény.

3.§
(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 2. § és a 4. § a veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.
(3) A 2. § és a 4. § hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását követően a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
4. §

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

Általános indokolás
Magyarország Kormánya 2021. január 29-ével az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27 /2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet
hirdetett ki. Az Alaptörvény értelmében a Kormány veszélyhelyzeti jogalkotása tizenöt napig marad
hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - annak hatályát
meghosszabbítja. Az Országgyűlés ezt a nélkülözhetetlen felhatalmazást a koronavírus-világjárvány
elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) elfogadásával megadta. A
javaslat célja, hogy a járványügyi mutatók tartósan alacsony szintje miatt, a veszélyhelyzet
fenntartásának indokolatlanságára tekintettel kimondja a veszélyhelyzeti különleges jogrend
megszüntetését és a Törvény hatályon kívül helyezését.

Részletes indokolás
1. §
Az Országgyűlés - figyelemmel az általános indokolásban szereplő szempontokra - felhívja a
Kormányt, hogy az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint a veszélyhelyzetet szüntesse meg.

2.§
A Törvény hatályvesztését rögzítő törvényi rendelkezés.

3.§
A veszélyhelyzet megszüntetésére vonatkozó felhívás hatálybalépése a törvény kihirdetését követő nap.
A Törvény hatályon kívül helyezése igazodik a veszélyhelyzet megszűnéséhez. A veszélyhelyzetet az
alkotmányos előírásoknak megfelelően a Kormány szünteti meg az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése
és az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése alapján.

4.§
A Törvényt az Országgyűlés az Alaptörvény X,,"XIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése, 24. cikk
(9) bekezdése, 31. cikk (3) bekezdése, 35. cikk (1) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatos
törvényként fogadta el. A fentiek alapján a Törvény deregulációjára sarkalatos törvényként kerül sor, az
erre vonatkozó klauzulát tartalmazza az érintett rendelkezés.
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