24. Mutassa be a rendkívüli állapot rendkívüli jogrend tartalmát, kiváltó okait,
bevezetésének (kihirdetésének) rendjét!
Rendkívüli állapot:










Hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye
(háborús veszély) esetén az Országgyűlés kihirdeti a rendkívüli állapotot és
Honvédelmi Tanácsot hoz létre,
Rendkívüli állapot áll elő hadiállapot és háborús veszély esetén,
Az Országgyűlés akadályoztatása esetén a rendkívüli állapot kihirdetésére és a
Honvédelmi Tanács létrehozására a Köztársasági elnök jogosult,
A Honvédelmi Tanács dönt a Magyar Honvédség alkalmazásáról, melynek elnöke:
a Köztársasági elnök; tagjai: Országgyűlés elnöke, pártok vezetői, miniszterelnök,
miniszterek, tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar Főnöke,
Az Alkotmány szerint meghatározott rendkívüli intézkedések bevezethetősége,
Rendeleti jogalkotás.

Rendkívüli állapot idején fennálló korlátok:




Hadiállapot a rendkívüli állapot kihirdetésének egyik alapfeltétele, melyet az
országgyűlés nyilvánít ki, ha az ország függetlenségét vagy területi épségét idegen
hatalom támadása veszélyezteti.
Háborús veszély olyan feszült nemzetközi helyzet, amikor idegen hatalom
fegyveres támadásától lehet tartani. A rendkívüli állapotot csak akkor hirdetik ki,
ha a támadás veszélye közvetlenül az országot érinti.

Az Alaptörvény 48. cikke alapján


Az Országgyűlés - hadiállapot kinyilvánítása (háborús veszély) esetén kihirdeti a
rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;



- a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom megszerzésére irányuló fegyveres
cselekmények, esetén szükségállapotot hirdet ki.



-A hadiállapot kinyilvánításához, a békekötéshez az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.



- A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot
kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, szükségállapot kihirdetésére,
ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van.



- Az Országgyűlés akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, a hadiállapotot, a
rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt
elháríthatatlan akadályba ütközik.



- Akadályoztatás tényét, hadiállapot kinyilvánításának rendkívüli állapot
szükségállapot kihirdetésének indokoltságát Országgyűlés elnöke, az
Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg.



- Az Országgyűlés a hadiállapot, a rendkívüli állapot, szükségállapot
kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén
felülvizsgálja, döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.



- Rendkívüli állapot, szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki
feloszlását nem oszlatható fel.



Országgyűlési képviselők választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején
nem lehet kitűzni, rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől
számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani.



Az országgyűlési képviselők általános választását már megtartották a köztársasági
elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől
számított harminc napon belüli időpontra hívja össze.



- A feloszlott Országgyűlést rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács,
szükségállapot idején a Közt. El. Is összehívhatja.

A rendkívüli állapot 49. cikk


A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai az Országgyűlés el. 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 elnök jogait;
- a Kormány jogait.



A Honvédelmi Tanács dönt
- a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról,
békefenntartásban való részvételéről, humanitárius tevékenységéről, valamint
külföldi állomásozásáról;
- a külföldi fegyveres erők Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról,
magyarországi állomásozásáról;
- sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről.



A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, egyes törvények alkalmazását
felfüggesztheti.



A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti.
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