
Háborús 
veszélyhelyzet

KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda

—

2022. május 25.



2© 2022 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda, a magyar jog alapján bejegyzett ügyvédi iroda, a KPMG International Limited („KPMG International”)  

angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet tagtársasága. 

Minden jog fenntartva. 

Mit jelent a háborús veszélyhelyzet?

Jogi definíció:

• Alaptörvény 53. cikk: „(…) szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy

humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari

szerencsétlenség (…)”

• A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény („Katasztrófavédelmi törvény”) 51/A. § (3) és (4) bekezdései: „(…) az élet-, egészség-, személyi-, 

vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes 

törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket 

hozhat.”

Veszélyhelyzet ideje alatt: 

• A veszélyhelyzet kihirdetésével különleges jogrend lép életbe;

• A Kormány sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be, valamint rendeletet 

alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását 

felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat („Rendkívüli 

kormányrendeletek”).
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Háborús veszélyhelyzet kihirdetése

Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésével összhangban, a Kormány veszélyhelyzetet hirdet ki.  

(180/2022 (V.24.) Kormányrendelet)

Jogi következmények:

1. A Kormány kijelölte a Miniszterelnököt a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek 

elhárításáért felelős kormánytagnak.

2. A Kormány kiterjesztette a rendkívüli rendeleti jogalkotást a veszélyhelyzet fennállásáig.

• A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.

• A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának, valamint a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli 

intézkedések fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

3. A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága 

feladat- és hatáskörét maga gyakorolja a veszélyhelyzet ideje alatt.
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A háborús veszélyhelyzetet 2022. május 25. napján 

hirdették ki. A háborús veszélyhelyzet Magyarország 

Kormánya általi visszavonásig van érvényben.

Háborús veszélyhelyzet kezdete és vége

2022. május 31. napjáig a COVID-19 világjárványra 

tekintettel elrendelt veszélyhelyzet hatályban marad 

Magyarországon.

COVID-19

A háborús veszélyhelyzet Magyarország területére 

terjed ki.

Háborús veszélyhelyzet területi hatálya

Háborús veszélyhelyzet időtartama és a COVID-19-hez való 
viszonya
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A jelen dokumentumban lévő információk általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen konkrét személy vagy társaság 

körülményeire sem. Bár törekszünk arra, hogy pontos és időszerű információkat adjunk, nem lehet garancia arra, hogy ezek az 

információk pontosak abban az időpontban, amikor megkapják azokat vagy arra, hogy pontosak maradnak a jövőben. Az ilyen 

információk alapján senkinek sem szabad intézkedéseket hozni megfelelő szakmai tanácsadás nélkül az adott helyzet alapos 
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