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III. Kormányrendeletek

A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel,  
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről  
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2–4.  § tekintetében 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.  § (3) és 
(4) bekezdésére,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. §  A Kormány az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, 
valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

2. §  A Kormány a  veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként 
a miniszterelnököt jelöli ki.

3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 (2) A  Kormány a  veszélyhelyzet fennállásának, valamint a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 (3) A  Kormány az  állampolgárok együttműködését kéri a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

végrehajtásában.

4. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, 
megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

A Kormány az  Alaptörvény 54.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel az  Alaptörvény 53.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdése alapján a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti, az  élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett 
veszélyhelyzetet megszünteti.

2. §  Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet.

4. § (1) Hatályát veszti a  2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet.

 (2) Hatályát veszti a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 
megszüntetéséről szóló 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



3394 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 85. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.


	A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
	az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, 
valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

	A Kormány 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről


		2022-05-24T23:05:11+0200
	Dr. Kupecki Nóra




