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I. Szekció A különleges jogrend alapkérdései

Levezető elnök: Szenes Zoltán, az MHTT elnöke

Till Szabolcs: Különleges jogrend és a jogállamiság (20 perc)

Farkas Ádám: A 21. századi kihívások és az államszervezet változása (20 perc)

Kádár Pál: A különleges jogrend szabályrendszer reformja 2023 (20 perc)

Vita (30 perc)

SZÜNET (20 perc)

II. Szekció: A különleges jogrend néhány gyakorlati kérdése

Levezető elnök: Kádár Pál, az MKJHT elnöke

Petruska Ferenc: Lawfare, avagy a joggal való hadviselés egyes kérdései (20 perc)

Szekeres Zoltán: A SOF erők általános feladatai a különleges jogrendben (20 perc)

Szenes Zoltán: A hibrid hadviselés szabályozása Magyarországon (20 perc)

Vita: 30 perc

ZÁRSZÓ



A különleges jogrendi 
szabályrendszer reformja

Dr. Kádár Pál PhD 
dandártábornok



Az előadás vázlata

I. A különleges jogrend szabályozása Magyarországon a 
rendszerváltástól napjainkig

II. A különleges jogrendi szabályozás jövője
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Mitől különleges a különleges jogrend?

1. Jogállami keretek mint feltétel – checks and balances, rule of law

2. Ideiglenes jellegű hatalmi centrum kialakítása, többletjogosítványok

3. Fenyegetés és célhoz kötöttség – az állam önvédelme és az 
alkotmányos keretek szerinti normál működés helyre állítása

4. Rendkívüli intézkedés joga, alapjogok korlátozhatósága
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Nem egy másik jogrend lép életbe, hanem a béke jogrend egészül ki a 
rendkívüli intézkedések jogával

kivételes hatalom rendkívüli jogrend minősített időszak                               különleges jogrend



I. A különleges jogrend szabályozása 
Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig
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4. váratlan támadás

1. rendkívüli állapot
2. szükségállapot
3. veszélyhelyzet

5. megelőző védelmi helyzet
5. megelőző védelmi 
helyzet

4. Alkotmány 19/E. §

6. terrorveszélyhelyzet

1989             1994                                                        2005                           2011             2016                2021                            

1. rendkívüli állapot
2. szükségállapot
3. veszélyhelyzet

Alkotmány 1949. évi XX. törvény Magyarország Alaptörvénye



I. A különleges jogrend hazai szabályozása 2021
1. Rendkívüli állapot kerül kihirdetésre

- hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye 
(háborús veszély) esetén 

- Honvédelmi Tanács a rendkívüli intézkedésre jogosult

2. Szükségállapot kerül kihirdetésre
- 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

- Köztársasági elnök a rendkívüli intézkedésre jogosult (30 napos hatály)

- a Honvédség felhasználható, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
alkalmazása nem elegendő

1-2. OGY hirdeti ki, „nagy” kétharmad; akadályoztatás esetén: köztársasági elnök

OGY akadályoztatás: ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a 
rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba 
ütközik. Ezt a tényt az OGY elnök, az AB elnök és a Miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg
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I. A különleges jogrend hazai szabályozása 2021 
3. Megelőző védelmi helyzet

- külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy 

- szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre

- OGY kétharmaddal hirdeti ki

- rendkívüli intézkedésre jogosult a Kormány, de már a kezdeményezést követően hozhat  
a közigazgatás és a rendvédelmi szervek, valamint a Honvédség kapcsán a törvényektől 
eltérő intézkedéseket

4. Váratlan támadás
- 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

- rendkívüli intézkedésre jogosult a Kormány
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I. A különleges jogrend hazai szabályozása 2021 

5. Terrorveszélyhelyzet
- terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás esetén

- meghatározott időre

- OGY kétharmaddal hirdeti ki

- rendkívüli intézkedésre jogosult a Kormány, de már a kezdeményezését követően a 
közigazgatás, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
szervezetét, működését és tevékenysége ellátását érintő törvényektől eltérő, valamint 
sarkalatos törvényben meghatározott intézkedéseket vezethet be, legfeljebb 15 napra.

6. Veszélyhelyzet
- az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség 

esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében

- Kormány hirdeti ki

- rendkívüli intézkedésre jogosult a Kormány, 15 napig marad hatályban
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1. hadiállapot

2. szükségállapot

3. veszélyhelyzet

1. béke jogrend
2. ágazati válságkezelési szabályok
3. összehangolt védelmi tevékenység

II. A különleges jogrend szabályozás jövője Magyarországon 
– az Alaptörvény kilencedik módosítása
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4. váratlan támadás

1. rendkívüli állapot
2. szükségállapot
3. veszélyhelyzet

5. megelőző védelmi helyzet

6. terrorveszélyhelyzet

2021                                                                   2023. július 1.



II. A különleges jogrendi szabályozás jövője - 2023 

1. Hadiállapot hirdethető:
- háborús helyzet kinyilvánítása vagy háborús veszély,

- külső fegyveres támadás, hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű 
cselekmény, valamint ezek közvetlen veszélye, vagy

- kollektív védelemre irányuló szövetségesi kötelezettség teljesítése esetén

2. Szükségállapot hirdethető:
- az alkotmányos rend megdöntésére, felforgatására vagy a hatalom kizárólagos 

megszerzésére irányuló cselekmény, vagy

- az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben veszélyeztető súlyos, jogellenes 
cselekmény esetén 

- 30 napra, meghosszabbítható

1.- 2.  OGY nagy kétharmaddal hirdetheti ki, a rendkívüli intézkedésre 
jogosult a Kormány 11

fegyveres, felfegyverkezve 
elkövetett erőszakos

Honvédelmi Tanács; 
köztársasági elnök



II. A különleges jogrendi szabályozás jövője - 2023 

3. Veszélyhelyzet hirdethető:
- az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény - különösen elemi 

csapás vagy ipari szerencsétlenség - esetén, valamint 

- ezek következményeinek az elhárítása érdekében 

- Kormány hirdeti ki

- 30 napra, OGY kétharmados felhatalmazással meghosszabbítható

- a rendkívüli intézkedésre a Kormány jogosult
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Új honvédelmi törvény és módosuló katasztrófavédelmi törvény előterjesztése 

+ 50 egyéb törvényi szintű szabály felülvizsgálata folyamatban



II. A különleges jogrendi szabályozás jövője, 
rendkívüli intézkedések – 2023 

A Kormány
• a kihirdetés kezdeményezését követően

• az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a 

nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében 

egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb 
rendkívüli intézkedéseket hozhat.

Az intézkedések

• a személyes szabadsággal és az életkörülményekkel, 

• a gazdaság- és ellátásbiztonsággal, 

• a közösségeket érintő biztonsági célú korlátozásokkal és a lakosság tájékoztatásával,

• az állami és önkormányzati működéssel, 

• a törvényes rend, a közrend és a közbiztonság megóvásával vagy helyreállításával, 

• az országvédelemmel és országmozgósítással, vagy

• egyéb, a hadiállapotot, a szükségállapotot, a veszélyhelyzetet kiváltó esemény megelőzésével, 
kezelésével, felszámolásával, továbbá káros hatásainak megelőzésével, illetve elhárításával 
közvetlenül 

összefüggő szabályozási tárgykörökben.
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Szükségesség, arányosság         Szükségesség, arányosság            Szükségesség, arányosság       Szükségesség, arányosság



Köszönöm a figyelmet!
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