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III. Kormányrendeletek

A Kormány 56/2022. (II. 24.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 
2020. évi LVIII. törvény menekültügyi eljárás átmeneti szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az	Alaptörvény	53. cikk	(2) bekezdésében	meghatározott	eredeti	jogalkotói	hatáskörében,	figyelemmel	a katasztrófavédelemről	
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a	 4.  §	 tekintetében	 az  Alaptörvény	 53.  cikk	 (3)  bekezdésében	meghatározott	 eredeti	 jogalkotói	 hatáskörében,	 a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területéről érkezett ukrán állampolgár, valamint az  Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgár tekintetében a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 
a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 84. alcímét nem kell alkalmazni.

2. §  Az 1.  § szerinti személyeket a  Kormány a  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény 19.  § b)  pontja alapján 
ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1088/2022. (II. 24.) Korm. határozata
a Nemzetbiztonsági Operatív törzsről

 1. A  Kormány álláspontja szerint Magyarország és a  magyar emberek biztonsága az  első. Magyarországnak  
az  orosz–ukrán háborús konfliktusból ki kell maradnia. Magyarország az  EU és a  NATO tagjaként a  béke 
helyreállítására irányuló közös uniós erőfeszítéseket támogatja, emellett a Kormány a határvédelmi és humanitárius 
feladatokra	 is	 felkészül.	 Elengedhetetlen	 tehát	 az  ukrán	 háborús	 helyzet	 fokozott	 figyelemmel	 kísérése	 és	
a  rendelkezésre álló információk elemzése. A  szükséges intézkedések végrehajtása érdekében az  állami szervek 
tevékenységét össze kell hangolni.

 2.  A  Kormány az  1.  pontban meghatározott tevékenység ellátására a  kormányzati döntéshozatal különös hatáskörű 
szakmai döntés-előkészítő fórumaként – a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10.  §-a szerinti 
szervként – Nemzetbiztonsági Operatív Törzset hoz létre.

	 3.		 A Nemzetbiztonsági	Operatív	Törzset	a miniszterelnök	vezeti.
 4.  A  Nemzetbiztonsági Operatív Törzset a  miniszterelnök távollétében a  Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti 

információs államtitkára vezeti.
 5.  A Nemzetbiztonsági Operatív Törzs tagja

a) a miniszterelnök,
b) a belügyminiszter,
c) a honvédelmi miniszter,
d) a külgazdasági és külügyminiszter,
e) a pénzügyminiszter,
f ) a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti információs államtitkára,
g) a Magyar Honvédség parancsnoka,
h) az Információs Hivatal vezetője,
i) az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője,
j) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője, valamint
k) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője.

 6.  A Nemzetbiztonsági Operatív Törzs ülésének állandó meghívottja
a) a miniszterelnök kabinetfőnöke,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
c) a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár,
d) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

 7.  A Nemzetbiztonsági Operatív Törzs ülésén részt vesznek továbbá a miniszterelnök által erre felkért személyek.
 8.  A Nemzetbiztonsági Operatív Törzs titkára a Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti információs államtitkára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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