MI A KÜLÖNBSÉG
A VESZÉLYHELYZET ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZET KÖZÖTT?

1. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT A VESZÉLYHELYZETBEN HOZHATÓ KORMÁNYRENDELETEKRŐL
Meddig maradnak hatályban
a kormányrendeletek?
Veszélyhelyzet a
felhatalmazási
törvény elfogadása
előtt

15 napig – azt követően csak
akkor maradnak hatályban, ha
az Országgyűlés felhatalmazást
ad a Kormánynak a rendelet
hatályának meghosszabbítására

Miről hozhat a Kormány rendeletet?

● A katasztrófavédelmi törvényben
konkrétan felsoroltakról

● A katasztrófavédelmi törvényben
felsoroltakról

Veszélyhelyzet a
felhatalmazási
törvény hatálya alatt

A veszélyhelyzet megszűnéséig
(a veszélyhelyzet
megszüntetéséről viszont a
Kormány dönt)

● Emellett a Kormány „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”.
● A katasztrófavédelmi törvényben
konkrétan felsoroltakról

Veszélyhelyzet az
átmeneti törvény
szerint

15 napig – azt követően csak
akkor maradnak hatályban, ha
az Országgyűlés felhatalmazást
ad a Kormánynak a rendelet
hatályának meghosszabbítására

● Emellett a Kormány „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. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT A VESZÉLYHELYZETRŐL
ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETRŐL

Meddig tart?

Veszélyhelyzet
az átmeneti
törvény szerint

(szabályok az
Alaptörvényben
és a katasztrófavédelmi
törvényben)

Egészségügyi
válsághelyzet
az átmeneti
törvény szerint

(szabályok az
egészségügyi
törvényben)

Meddig maradnak
hatályban a
kormányrendeletek?

Miről hozhat a Kormány
rendeletet?
● A katasztrófavédelmi
törvényben konkrétan
felsoroltakról

A Kormány
szünteti meg, ha a
kihirdetésének
feltételei már nem
állnak fenn.

Először legfeljebb
6 hónapig, de a
Kormány azt
követően
bármeddig
meghosszabbíthatja, ha az
egészségügyi
válsághelyzet
elrendelésének a
feltételei továbbra
is fennállnak. *

15 napig – azt követően
csak akkor maradnak
hatályban, ha az
Országgyűlés
felhatalmazást ad a
Kormánynak a rendelet
hatályának
meghosszabbítására

Az egészségügyi
válsághelyzet végéig

(de erre vonatkozóan az
átmeneti törvény
egyértelmű szabályt nem
tartalmaz)

● A Kormány „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”.
● Az egészségügyi törvénybe az
átmeneti törvénnyel
bevezetett új 232/D. § (1)
bekezdésben konkrétan
felsoroltakról
● Emellett az átmeneti törvény
alapján a Kormány
„elrendelhet törvény alapján
meghozható járványügyi
intézkedéseket”, és
„törvényben meghatározott
egyéb rendelkezéseket
hozhat”.

* A Kormány 2020. június 18-tól a maximális 6 hónapra rendelt el egészségügyi válsághelyzetet a járványügyi
készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel.

***
Rövidítések:
•

felhatalmazási törvény: a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény

•

átmeneti törvény: a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény

•
•

(hatályban: 2020. március 31. – június 17.)
(hatályos: 2020. június 18-tól)

katasztrófavédelmi törvény: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.)
egészségügyi törvény: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)

