16. Ismertesse a rendkívüli jogrend alkalmazása különböző időszakainak egymástól
eltérő főbb jellemzőit!
1. A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok (48.cikk)
Az Országgyűlés hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának
közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot (49.cikk), és
Honvédelmi Tanácsot hoz létre.
A törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló
fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben
veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények
esetén szükségállapotot (50.cikk) hirdet ki.
A különleges jogrend kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.
A rendkívüli állapot, szükségállapot kihirdetésére a köztársasági elnök jogosult, ha az
Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van.
Az Országgyűlés akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik összehívása az idő rövidsége,
elháríthatatlan akadályba ütközik. Az akadályoztatás tényét az Országgyűlés elnöke, az
Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg. Az Országgyűlés
indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt
jogszerűségéről.
Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását,
és nem oszlatható fel. Az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli állapot és
szükségállapot idején nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli
állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított kilencven napon belül új
Országgyűlést kell választani
Ha az országgyűlési képviselők általános választását már megtartották, de az új
Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a rendkívüli
állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli időpontra hívja
össze.
2. A rendkívüli állapot (49.cikk)
A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, az
országgyűlési képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és - tanácskozási
joggal - a Honvéd Vezérkar főnöke. A Honvédelmi Tanács gyakorolja az Országgyűlés által
rá átruházott jogokat, a köztársasági elnökjogait és a Kormány jogait.
A Honvédelmi Tanács dönt a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi,
békefenntartás, külföldi hadműveleti területen humanitárius tevékenységéről, valamint
külföldi állomásozásáról;a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország
területéről kiinduló alkalmazásáról, valamint magyarországi állomásozásáról;sarkalatos
törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről. A Honvédelmi Tanács
rendeletet alkothat, amellyel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi
rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A Honvédelmi

Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, ha az
Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.
3. A szükségállapot (50.cikk)
A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és a
nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő. Országgyűlés akadályoztatása
esetén a köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség felhasználásáról. Szükségállapot idején
rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök
rendeletével rendkívüli intézkedéseket hozhat. A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli
intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején
az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó
bizottsága - folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az
Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága - a köztársasági elnök által
bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti. A rendeleti úton bevezetett
rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha hatályukat az
Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó
bizottsága - meghosszabbítja. A köztársasági elnök rendelete a szükségállapot megszűnésével
hatályát veszti.
4. A megelőző védelmi helyzet (51.cikk)
Az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség
teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel
egyidejűleg felhatalmazza a Kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli
intézkedések bevezetésére. A megelőző védelmi helyzet időtartama meghosszabbítható. A
megelőző védelmi helyzet kihirdetéséhez, meghosszabbításához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges
A kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését
követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő
törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az
Országgyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait
folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés
megelőző védelmi helyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb hatvan napig
tart. A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején rendeletet alkothat, amellyel sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását
felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli
intézkedéseket hozhat. A Kormány rendelete a megelőző védelmi helyzet megszűnésével
hatályát veszti.
5. A váratlan támadás (52.cikk)
A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan
betörése esetén a támadás elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetséges
légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, a törvényes rend, az élet- és
vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében - szükség esetén a
köztársasági elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi terv szerint - a szükségállapot vagy
a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig a támadással arányos és arra
felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles.
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A Kormány haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést és a köztársasági elnököt.
Rendkívüli intézkedéseket vezethet be, valamint rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos
törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti,
törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
(4) A Kormány rendelete a váratlan támadás megszűnésével hatályát veszti.
6. A veszélyhelyzet (53.cikk)
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari
szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli
intézkedéseket vezethet be.
A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben
meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi
rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A Kormány e
rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés
felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja. A Kormány rendelete a
veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.
7. A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok (54.cikk)
Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az
Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.. A különleges jogrendet a különleges
jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének feltételei már nem
állnak fenn. A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályokat sarkalatos
törvény határozza meg. Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása
felfüggeszthető (kivéve emberi méltóság, jog az élethez, magzat, kínzás, megalázás,
szolgaság, emberkereskedelem, orvosi kísérlet, klónozás, szervkereskedelem, stb…)
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