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Tekintette arra, hogy a szabályozás sürgőssége abból adódik, hogy május 15-én megszűnik a 

sürgősségi állapotot meghosszabító 240/2020 rendelet hatálya miközben az a cél, amiért ki lett 

hirdetve még mindig nincs elérve, vagyis az ideiglenes normalitási állapot elérése továbbra is cél 

marad, mivel még mindig fennáll a COVID-19 terjedésének veszélye. 

Megértve, hogy ez egy rendkívüli helyzet, mivel a lakosság élete és egészsége továbbra is 

veszélyeztetve van, a statisztikai adatok is ezirányba mutatnak, a COVID – 19 terjedésének 

előreláthatatlansága miatt.ó 

Figyelembe véve a fentebb felsorolt elemek a közérdeket szolgálják, és olyan rendkívüli helyzetet 

teremtenek, amely leszabályozása nem tűr halasztást, Románia Alkotmányának újraközölt 115. 

cikkelyének (4) bekezdésének értelmében 

 

Románia Kormánya a következő Sürgősségi Rendeletet fogadja el 

 

I. cikkely -  A kormány 1/2014 számú sürgősségi rendelete, a sürgősségi helyzetek kezelését célzó 

intézkedésekről, valamint a kormány 21/2004 sürgősségi rendelete, amely a Sürgősségi Esetek 

Országos Menedzselési Rendszeréről szól,  és Románia Hivatalos Közlönyének I. részének a 

88/4.02.2014 számában jelent meg, és a 104/2014 számú törvénnyel hagytak jóvá az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, a következőképpen módosul és egészül ki: 

1. Az I. cikkely (1) bekezdésének tartalma gy módosul: 

I. cikkely – (1) A Belügyminisztérium keretében megalakul a Sürgősségi Helyzetek Részleg, 

amelyet ezután Részlegnek nevezünk, amely jogi személyiség nélküli szerkezeti egység lesz a 

következő feladatkörökkel: 

a) átfogó és állandó összehangolása, országos szinten a polgárvédelmi tevékenységeknek, a 

sürgősségi helyzetek megelőzési és kezelési tevékenységeinek, a humán-, anyagi-, pénzügyi és más 

erőforrások biztosítása, amelyek szükségesek a normalitás visszaállításához, beleértve a szakszerű 

elsősegély nyújtást és orvosi ellátást a sürgősségi esetek fogadását ellátó egységeknél, amelyeket 

ezután UPU/CPU-nak hívnak, illetve a SMURD egységek és a mentőszolgálat keretében, a 

kórházba való utalásig vagy az UPU/CPU-ból való kiadásig; 

b) kidolgozása, összehangolása és módszertani felmérése a folyamatos szakképzésnek az 

egészségügyi ellátás és képzett elsősegély nyújtás terén, együttműködve az Egészségügyi 

Minisztérium szakosodott egységeivel és más intézmények hasonló feladatot betöltő egységeivel; 

c) a szakképzés és a folyamatos képzés a hegyimentő beavatkozások terén és a barlangi mentés 

terén, a kutyával való keresési akciók együttműködésben az erre a területre szakosodott 

egységekkel; 

2. Az I. cikkely (1) bekezdése után bekerül három új bekezdés, az (1
1
) – (1

3
)  bekezdések a 

következő tartalommal: 

„(1
1
) A Részleg biztosítja a követését, működésének ellenőrzését és a tevékenység ellenőrzését az 

igazgatása alatt levő egységeknek, a külső finanszírozású projektek megvalósítását a sürgősségi 

esetek területén, a polgárvédelmet és a polgári-katonai együttműködést, amelyben a Részleg 

haszonélvezőként vesz részt, valamint a minőségbiztosítást is az alárendelt egységekben és a saját 

egységekben. 

(1
2
) A Részleg biztosítja a belügyminisztérium irányítása alatt a sürgősségi helyzetek, valamint a 

katasztrófahelyzetek idején a nyilvános kommunikációt, valamint az alárendelt egységek és a 

felügyelt egységek működési területeinek megfelelően; 

(1
3
) A megvalósítási, összehangolási, módszertani felmérési, valamint a szakmai képzés és 

folyamatos oktatás tevékenységeinek folyamatos felmérése, értékelése, a sürgősségi orvosi ellátás 

terén, és az elsősegélynyújtás terén, a belügyminiszter és egészségügyi miniszter közös rendelete 

alapján történik; 

3. Az I. cikkely (3) bekezdésének bevezető része a következőképpen módosul: 



„(3) A belügyminisztérium szintjén, az államtitkár, a Sürgősségi Helyzetek Kezelési Részleg 

vezetőjeként irányítja...” 

4. Az I. cikkely (3) bekezdésének b) betűje a következőképpen módosul: 

„b) A Légiforgalmi Felügyelőség, a közrendi küldetések kivételével, amelyeket a közrendért felelős 

államtitkár vezényel.” 

5. Az I. cikkely (4) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(4) A Részleg összehangolja a megyei, illetve Bukarest-Ilfov mentőszolgálatok működését, az 

UPU/CPU, a Hegyi-, és Barlangimentő közszolgálatok működését és a kutyás kereső akciókat; 

6. Az I. cikkely (4) bekezdése után két új bekezdés, (4
1
)és (4

2
) kerül be a következő tartalommal: 

„(4
1
) A Részleg, a Romániai Hegyimentők Országos Egyesülete, és a Román Barlangi Mentő 

Testület közös működési eljárásokat dolgoz és bocsájtanak ki működési módszertani, valamint 

szakmai felmérés terén; 

(4
2
) A Részleg együttműködik a Hegyimentők Országos Egyesületével, a Barlangi Mentő 

Testülettel és a mentőkutya alakulatokkal a sürgősségi helyzetek terén, annak érdekében, hogy 

módszertani összehangolás és szakmai továbbképzés és folyamatos tanulás, valamint az országos 

szintű gyakorlatozás, nemzetközi gyakorlatozás terén a hegyi-, barlangi mentési beavatkozások 

gyakorlása érdekében; 

7. Az I. cikkely (5) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(5) A feladatkörök ellátásában, a helyzet függvényében, a Részleg a törvény szerint alkalmazott 

személyeket használ, beleértve az Egészségügyi Minisztériumtól vagy más egységektől áthelyezett 

személyzetet; 

8. Az I. cikkely (5) bekezdése után új bekezdés kerül be (5
1
), a következő tartalommal: 

„(5
1
) A különleges feladatok megvalósítása érdekében a Részleg a belügyminiszter rendelete révén 

létrehozott működési szerkezeteket foglal magába. 

9. Az I. cikkely (6) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(6) A feladatkörök végrehajtásában a Részleg együttműködik a többi minisztériummal, hatósággal 

és intézménnyel a Sürgősségi Helyzetek Országos Rendszere (SHOR) keretében. 

II. cikkely – A kormány a SHOR-ról szóló 21/2004 számú sürgősségi rendelete, amely a Hivatalos 

Közlöny I. részének 361/26.04.2004 számában jelent meg, és a 15/2005 számú törvénnyel lett 

jóváhagyva, módosítva, kiegészítve, a következőképpen módosul és egészül ki: 

2. A II. cikkelyben, az m) betű után új betű, az n) kerül be a következő tartalommal:   

„n) működési összehangolás – azon intézkedések összessége és a végrehajtott lépések a döntéshozó 

tényezők által a sürgősségi helyzetet megelőzően és a helyzet kezelése során, annak érdekében, 

hogy megszervezzék a beavatkozást, és hogy egységes elképzelés szerint érjék el a kitűzött célokat” 

3. A IV. Cikkely (1) bekezdésének b) betűje a következőképpen módosul: 

„b) a vészhelyzet kihirdetése”; 

4. A IV. cikkely (2)-(6) bekezdései hatályon kívül helyeződnek 

5. A IV. Cikkely után a 4
1
-4

6
 cikkelyek kerülnek be a következő tartalommal: 

„4
1
. cikkely – A vészhelyzet jelenti a választ egy kiemelkedő intenzitású és mértékű sürgősségi 

helyzetre, amelyet egy vagy több kockázati tényező okoz, és amely egy csoport ideiglenes 

intézkedésből áll, amelyek arányosak a helyzet súlyosságával és amelyekre szükség van a életre, 

egészségre, személyekre környezetre, javakra, kulturális értékekre, tulajdonra, leselkedő veszélyek 

miatt; 

4
2
. cikkely – (1) bekezdés – A vészhelyzet helyi szinten hirdetődik ki, Bukarestre, megyékre, 

országra vonatkozóan, amikor a kockázati tényezők elemzése arra utal, hogy meg kell növelni az 

adott sürgősségi helyzetre adott válaszlépést, korlátozott időintervallumra, amely nem haladhatja 

meg a 30 napot; 

(2) A vészhelyzet addig hosszabbítható meg, amíg a kockázati tényezők erős válaszlépés 

szükségességét jelzik, további időre, amely nem több mint 30 nap. 

(3) A vészhelyzet a kihirdetési, meghosszabbítási idő lejárta előtt, akkor szűnik meg, ha a kockázati 

tényezők elemzése azt jelzi, hogy nem szükséges tovább fenntartani a válaszintézkedéseket. 

(4) Az (1)-(3) bekezdések alkalmazása a következő kockázati tényezők együttes elemzése során 



történik: 

a) a sürgösségi helyzet terjedelme, valamint a kockázati tényező helyi,Bukarest municípiumi, 

megyei és országos szintű általános megnyilvánulása 

b)  a sürgösségi helyzet intenzitása, valamint a romboló jelenségek lefolyásának mért vagy 

becsléssel előrejelzett sebessége, és az alaphelyet (normalitás) megzavarásának foka 

c) a válaszlépések elégtelensége vagy nem megfelelő volta 

d) a kockázati típus által érintett térség népsűrűsége 

e) a kockázati típus kezeléséhez szükséges megfelelő infrastruktúra megléte és fejlettségi foka 

4
3
. cikkely – (1) A Sürgősségi Helyzetek Helyi Bizottsága a prefektus beleegyezésével kihirdeti a 

helyi szintű vészhelyzetet, valamint annak meghosszabbítását vagy megszüntetését. 

(2)  A Sürgősségi Helyzetek Megyei Bizottsága, a belügyminiszter beleegyezésvel kihirdeti a 

vészhelyzetet egy vagy több megye beli településen vagy a megye teljes területén,  valamint annak 

meghosszabbítását vagy megszüntetését. A Sürgősségi Helyzetek Bukarest Municípiumi Bizottsága, 

a belügyminiszter beleegyezésével kihirdeti a vészhelyzetet Bukarest Municípium területére. 

(3)  A Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága, a miniszterelnök beleegyezésével kihirdeti a 

vészhelyzetet megyei szinten, több megyét átfogóan vagy országos szinten, illetve annak 

meghosszabbítását vagy megszüntetését. 

A kihirdetési, meghosszabbítási, megszüntetési határozatokat a 4
1
. cikkelyben előírt kockázati 

tényezők típusai szerint létrehozott tudományos-technikai csoportok elemzése alapján támasztják 

alá. 

4
4
. cikkely – A vészhelyzet kihirdetésekor és során, a sürgősségi helyzetek bizottsága dönt egy vagy 

több válaszlépés hatékonyság növelő intézkedés előírások szerinti alkalmazásáról, hogy növeljék a 

közösségek ellenállóképességét és csökkentsék a veszélyforrás hatását. 

4
5
. cikkely – A határozatok,amelyek révén kihirdetődik vagy meghosszabbítódik a vészhelyzet, 

valamint amelyek megállapítják milyen lépések fognak a vészhelyzet során történni, a következőket 

tartalmazzák: 

a) törvényes alap 

b) a vészhelyzet időtartama 

c) a közösségek ellenállóképességének biztosítása és a veszélyforrás hatásának csökkentése céljából 

szükséges válaszlépések hatékonyságát növelő intézkedések, az alkalmazásuk konkrét feltételei és 

célcsoportjai 

d) az intézkedéseke végrehajtó intézmények közhatóságok, valamint a végrehajtás előírásainak 

betartását ellenőrző szervek 

4
6
. cikkely – A vészhelyzet során a 4

4
. cikkely értelmében végrehajtott intézkedéseket újraértékelik 

a sürgősségi  állapot kihirdetésekor a Románia Alkotmánya 93. újraközölt cikkelyének megfelelően, 

a 4
1
. cikkelyben leírt veszélyforrások elemzése alapján.” 

6. A 6. cikkely a) betűje után új betű kerül be a
1
), a következő tartalommal: 

„a
1
) Sürgősségi Helyzetek Részleg”. 

7. A 7. cikkely (1) bekezdésének a
1
) betűje a következőképpen módosul: 

„a
1
) Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága;” 

8. A 7. cikkely (2) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(2) A Sürgősségi Helyeztek Bizottságai intézményesített szervek, döntéshozói szerepkörrel a 

sürgősségi helyzetek kezelését illetően, ezek határozatai kötelező jelleggel bírva a célcsoportok 

számára.” 

9. A 8
1
. cikkely a következőképpen módosul: 

„8
1
. cikkely – (1) A stratégiailag fontos döntések meghozatala érdekében, amelyek a kormány 

határozatában megállapított veszélyforrások okozta sürgősségi helyzetek kezelésére lettek 

meghozva, megalapításra és működtetésre kerül a Sürgősségi Helyzetek Országos Bizottsága, 

ezután csak Országos Bizottság, a miniszterelnök közvetlen fennhatósága alatt, mint ennek az 

elnöke. 

(2)  Az Országos Bizottságnak három alelnöke van mint következik: 

a) a belügyi feladatköröket ellátó miniszter  



b) a  a közigazgatási feladatköröket ellátó miniszter 

c) a Belügyminisztérium keretében működő Sürgősségi Helyzetek Részleg vezetője 

(3) Az Országos Bizottság egy nem alkotmányos, intézményközti szervezet, amely három 

miniszterből vagy három, általuk kijelölt államtitkárból áll, és a központi közintézmények 

vezetőiből, vagy ezek által kijelölt döntési joggal bíró személyekből, a felügyelt veszélyforrások 

szerint vagy leosztott támogatói szerepkörök értelmében a Sürgősségi Helyzetek Országos 

Menedzsment Rendszerének keretében. 

(4) A rendkívüli méretű és intenzitású sürgősségi helyzetek esetében, az Országos Bizottság döntési 

támogatását az Országos Beavatkozás Irányítási és Kordonációs Központ biztosítja. 

(5) A Sürgősségi Helyzetek Részleg, a Sürgősségi Helyzetek Főfelügyelőségén keresztül biztosítja 

az Országos Bizottság Állandó technikai Titkárságát.” 

10. A 8
1
. cikkely (5) bekezdése után a (6) és (7) bekezdések kerülnek be a következő tartalommal: 

„(6) A Belügyminisztérium keretében működő Operatív Menedzsment Főigazgatóság vezetője és a  

Sürgősségi Helyzetek Főfelügyelőségének igazgatója az Országos Bizottság tagjai.” 

(7) Az Országos Bizottság működését, szervezését kormányhatározat szabja meg.” 

11. A 15. cikkely (1) és (2) bekezdései a következőképpen módosulnak: 

„15. cikkely – (1) A Kormányfőtitkárság, a minisztériumok, és más sürgősségi helyzetek kezelési 

feladatkörökkel bíró központi közintézmények szintjén, valamint municípiumok (Bukarest 

kivételével), városok, Bukarest szektorai és a községek szintjén létrejönnek a Sürgősségi Helyzetek 

Operatív Központok, amelyeket ezután csak operatív központoknak hívunk. 

(2) A Kormányfőtitkárságon, valamint a minisztériumok, és sürgősségi helyzetek kezelési, 

támogatói feladatkörökkel bíró központi közintézmények, amelyeket kormányhatározat szabályoz, 

az operatív központok állandó működésű egységekként jönnek létre. 

12. A 15
1
. cikkely a következőképpen módosul: 

„15
1
. cikkely – (1) Amikor az akció vezetője a Sürgősségi Helyzetek Részleg vezetője vagy az 

általa kijelölt személy, az országos szintű sürgősségi helyzetek operatív vezénylése az Országos 

Beavatkozás Irányítási és Koordonációs Központon keresztül történik, amely biztosítja a 

döntéshozási támogatást az akció országos vezetője és az Országos Bizottság számára. 

(2) Országos Beavatkozás Irányítási és Koordonációs Központ megszervezése, működése és 

összetétele kormányhatározat alapján történik.” 

13. A 20. cikkely a) és c) betűi hatályon kívül helyeződnek. 

A 20. cikkely n) betűje után új betű az o) betű kerül be a következő tartalommal: 

„o) elfogadásra javasolja a Kormánynak a sürgősségi/katasztrófa helyzet során keletkezett károk 

felbecslése egységes módszertanának elfogadását, amelyet kormányhatározat hagy jóvá.” 

15. A 20. cikkely f) betűje a következőképpen módosul: 

f) a Sürgősségi Helyzetek Részleg vezetőjének javaslatára eldönti, a nemzetközi 

segélykérést/nyújtást rendkívül súlyos sürgősségi helyzetek esetén, Románia által elfogadott 

nemzetközi elkötelezettségeknek megfelelően, a miniszterelnök láttamozásával és Románia 

elnökének előzetes tájékoztatásával.   

16. A 22. cikkely c) betűje hatályon kívül helyeződik. 

17. A 23. cikkely c) betűje hatályon kívül helyeződik. 

18. A 24. cikkely c) betűje hatályon kívül helyeződik. 

19. A 24. cikkely után, új cikkely, 24
1
. kerül be a következő tartalommal: 

„24
1
. cikkely – A Sürgősségi Helyzetek Részleg a következő fő feladatköröknek kell eleget tegyen: 

a) a sürgősségi helyzetek kezelésének integrált rendszerű koordinálása 

b) a belügyminiszter, a miniszterelnök, Románia elnökének, esetenként, operatív tájékoztatása a 

potenciálisan sürgősségi helyzetek kialakulásához vezető állapotokról vagy a sürgősségi helyzetek 

kialakulásáról; 

c) a felügyelt egységek vagy azon egységek melyek működését felügyeli tevékenységének 

követése, működési ellenőrzése és monitorizálása 

e) a sürgősségi helyzeteket illető megelőző, felkészülési és megvalósítási tevékenységek beépítése 

f) külső finanszírozási projektek megvalósítása a sürgősségi helyzetek, polgárvédelem, polgári-



katonai együttműködés terén; 

g) a minőségbiztosítás megvalósítása az országos sürgősségi rendszer keretében 

h) a sürgősségi orvosi ellátás, szakszerű elsősegély nyújtási tevékenységek szakterületeken való  

szakmai képzés és folyamatos továbbképzési tevékenységek módszertani és felmérési  

összehangolása, az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve; 

i) a felhatalmazott intézményekkel való együttműködés a hegy- és barlangi mentő szakterületek 

szakmai képzésének és folyamatos továbbképzési tevékenységeinek módszertani és felmérési 

összehangolása; 

j) felügyeli a nemzetközi segély kérését/nyújtását célzó tevékenységeket s rendkívül súlyos 

sürgősségi helyzetek esetén; 

k) a Sürgősségi Helyzetek Országos Menedzselési Rendszer országos stratégiájának kidolgozása és 

elfogadásra való előterjesztése 

l) a fennhatósága alá tartozó szervezetek oktatási egységei tevékenységének módszertani 

összehangolása; 

m) a sürgősségi/katasztrófahelyzetek idején való nyilvános kommunikáció, a belügyminiszter 

felügyelete alatt, a fennhatósága vagy ellenőrzése alá tartozó egységek tevékenységi területei 

szerint;” 

20. A 25. cikkely o) betűje a következőképpen módosul: 

„o) országos szinten felügyeli a sürgősségi helyzetek kezeléséhez szükséges források 

megtervezését” 

21. A 31. cikkely (1) és (2) bekezdése hatályon kívül helyeződik. 

22. A 35. cikkely (2) bekezdése hatályon kívül helyeződik. 

23. A 42. cikkely a következőképpen módosul: 

„42. cikkely – (1) Azon határozatok, amelyekkel kihirdetődik, meghosszabbítódik, megszűnik a 

vészhelyzet, valamint azok is, amelyek előírják a vészhelyzet idején foganatosított intézkedéseket, 

országos szinten vagy több megyét érintően, a Hivatalos Közlöny I. részében jelennek meg, 

ugyanakkor azok, amelyekkel kihirdetődik, meghosszabbítódik, megszűnik a vészhelyzet, valamint 

azok is, amelyek előírják a vészhelyzet idején foganatosított intézkedéseket megyei vagy Bukarest 

municípium szintjén, az illető közigazgatási egység Hivatalos Közlönyében jelenik meg és a 

megjelenés pillanatától lép hatályba. 

(2) Az (1) bekezdésben leírt határozatokat késedelem nélkül a lakosság tudomására kell hozni a 

tömegtájékoztatási eszközök révén, rádió és tévéadók legtöbb két órával az elfogadásuk után kell 

közvetítsék és a vészhelyzet kihirdetését követő 24 órában ismételten kell közvetítsék. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő határozatok az 554/2004 számú törvény értelmében közigazgatási 

jogszabályok előírásai szerint megtámadhatók. 

III. cikkely – A Közösségi Sürgősségi Helyzetek Közszolgálatok létrehozásáról, megszervezéséről, 

működéséről szóló 88/2001 kormányhatározat, amely a Hivatalos Közlöny I. részének 

544/1.09.2001 számában jelent meg, és a 363/2002 számú törvénnyel lett elfogadva az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, a következőképpen módosul és egészül ki: 

1. A 8. cikkely (2) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(2) A Főfelügyelőséget egy főfelügyelő vezeti, akit a miniszterelnök nevez ki a elügyminiszter 

javaslatára, és akit fő-helyettes és két helyettes segít, akiket a belügyminiszter rendelete alapján 

neveznek ki.” 

2. A 10. cikkely a következőképpen módosul: 

„10. cikkely – (1) A főfelügyelőség alárendeltségében oktatási-, tanulmányi- és kutatóközpontok, 

specializálódott egységek és alegységek, támaszpontok, műhelyek, technikai-eszköz lerakatok, 

logisztikai- és szerelőműhelyek működnek. 

(2) A sürgősségi szak-szolgálatok vagy az (1) bekezdésben említett egységekben működhetnek a 

személyzet, és mialatt előbbiek küldetésben, pihenőszabadságon, orvosi kezelésen tartózkodnak, 

családjaik elszállásolására alkalmas egységek. 

(3) Az (1) bekezdésben szereplő egységek, amelyek teljesítik a polgárjogi törvénykönyvről szóló 

287/2009 számú törvény 187. cikkelyében felsorolt feltételeket, utólagos módosításokkal és 



kiegészítésekkel, jogi személy státusra tehetnek szert a belügyminiszter rendelete által. 

IV. cikkely – A polgárvédelemről szóló 481/2004 számú törvény 7. cikkelye, amelyet a Hivatalos 

Közlöny I. részének 554/22.06.2008 számában közöltek újra az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, a következőképpen módosul: 

„7. cikkely – (1) A polgárvédelem összehangolását a Belügyminisztérium végzi a Sürgősségi 

Helyzetek Főfelügyelőségén keresztül. 

(2) A polgárvédelem ellenőrzése és technikai szaktámogatását központi szinten Sürgősségi 

Helyzetek Főfelügyelőség biztosítja, helyi szinten pedig a megyei felügyelőségek,  illetve Bukarest-

Ilfov Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége. 

V. cikkely – Az érvényben levő jogszabályok tartalmában a Különleges Sürgősségi Helyzetek 

Országos Bizottsága elnevezést és a KSHOB(CNSSU) rövidítést, kicserélik a Sürgősségi Helyzetek 

Országos Bizottsága, (CNSU) elnevezésre és rövidítésre. 

VI. cikkely -  A belügyminiszter és egészségügyi miniszter, a sürgősségi orvosi ellátás és elsősegély 

nyújtási szakterületek szakképzési- és továbbképzési tevékenységére vonatkozó eljárás 

kidolgozását, összehangolását módszertani elbírálását célzó határozatát, amelyet az 1/2014 számú 

sürgősségi kormányrendelet  I. cikkelyének (1
3
)  bekezdése előírásaiban szerepel ahogyan a jelen 

sürgősségi kormányrendelet módosítja a jelen sürgősségi rendelet hatályba lépésétől számított 60 

napon belül megjelenik.  

VII. cikkely – (1) Jelen sürgősségi rendelet hatályba lépésétől számított 180 napon belül a 

belügyminiszter, valamint a minisztériumok, hatóságok és központi közintézmények vezetői, 

amelyek támogató szerepet töltenek be a sürgősségi helyzetek kezelését megelőzését illetően 

módosítják és/vagy kiegészítik vagy előterjesztik elfogadásra a Kormány fel, esettől függően a 

soron következő jogszabályokat, amelyeket a Sürgősségi Helyzetek Országos Menedzselési 

Rendszeréről szóló 21/2004 számú sürgősségi Kormányrendeletben adtak ki és módosításokkal, 

kiegészítésekkel a 15/2005 számú törvénnyel fogadtak el, utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, a jelen sürgősségi rendelkezés módosításainak és kiegészítéseinek megfelelően. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő utólagos módosítások és/vagy kiegészítések hatályba lépéséig az 

előző jogszabályok előírásai érvényesek, amennyiben nem ütköznek a 15/20058 számú, utólagos 

kiegészítésekkel és módosításokkal elfogadott törvénnyel jogerőre emelt 21/2004 sürgősségi 

kormányhatározat előírásaival, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, úgy ahogy a jelen 

sürgősségi kormányrendelet is módosul és kiegészítődött. 

VIII. cikkely – A  Sürgősségi Helyzetek Országos Menedzselési Rendszeréről szóló 21/2004 számú 

sürgősségi kormányrendelet, amely a  Hivatalos Közlöny I. részének 361/26.04.2004 számában 

jelent meg, és a 15/2005 számú törvénnyel lett jóváhagyva, utólagosan módosítva, kiegészítve, 

valamint a jelen sürgősségi rendelet hozta módosításokkal és kiegészítésekkel újra lesz közölve a 

Hivatalos Közlöny I. részében miután törvénnyel lesz elfogadva és újra lesz számozva. 
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