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Törvények

2022. évi VI. törvény
szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról*
A Hazánk szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet
eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi,
gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok
kialakításának lehetőségét.
Annak biztosítása érdekében tehát, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítésére,
támogatására, elhelyezésére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a következmények enyhítése érdekében,
továbbá annak biztosítása végett, hogy az ország mielőbb maga mögött hagyja a háború káros következményeit, a Kormány
a különleges jogrendben alkotott rendeletei hatályának meghosszabbítására tesz javaslatot.
A vonatkozó felhatalmazás megadására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
1. §		
Ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által, az Ukrajna területén fennálló fegyveres
konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek
az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet szerinti, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.
2. §

(1) Az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben
az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítsa.
(2) Az Országgyűlés e törvény hatályvesztését megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

3. §		
Az Országgyűlés az e törvény hatálybalépéséig megalkotott, a 2. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeleteket
megerősíti.
4. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából
kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről
szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amellyel a Kormány az Alaptörvény
53. cikk (2) bekezdése alapján, rendkívüli intézkedésként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, illetve a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
1.
a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)
Korm. rendeletet,
2.
a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli
bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendeletet,
3.
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet,
4.
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.)
Korm. rendeletet,
5.
a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.)
Korm. rendeletet,
* A törvényt az Országgyűlés a 2022. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendeletet,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendeletet,
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendeletet,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendeletet,
a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges
villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendeletet,
a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló
781/2021. (XII. 24.) Korm. rendeletet,
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendeletet,
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
a veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak
körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletet,
a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.)
Korm. rendeletet,
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendeletet,
a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendeletet,
a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)
Korm. rendeletet,
a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló
84/2022. (III. 5.) Korm. rendeletet,
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról,
továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.)
Korm. rendeletet,
a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,
a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)
Korm. rendeletet,
az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,
a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.)
Korm. rendeletet,
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31.

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel,
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos
egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendeletet,
32.
az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendeletet,
33.
a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendeletet,
34.
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes
kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendeletet,
35.
az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletet,
36.
az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.)
Korm. rendeletet,
37.
az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletet
a 2022. május 31-én hatályos szöveggel, a Rendeletben foglalt eltérésekkel újból hatályba léptette.

5. §		
A Kormány a veszélyhelyzetben megtett intézkedésekről rendszeresen, az Országgyűlés ülésén – annak hiányában
az Országgyűlés elnöke és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői részére – ad tájékoztatást.
6. §		
Ez a törvény nem érinti a Kormány azon jogkörét, hogy a veszélyhelyzetet e törvény hatályvesztését megelőzően
megszüntesse.
7. §		
Ez a törvény a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
8. §		
Ez a törvény 2022. november 1-jén hatályát veszti.
Novák Katalin s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelete
a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának
meghosszabbításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban
fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi
VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány
1.
a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet,
2.
a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli
bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
3.
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,
4.
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.)
Korm. rendelet,
5.
a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.)
Korm. rendelet,
6.
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,
7.
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet,
8.
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet,
9.
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet,
10.
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet,
11.
a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges
villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet,
12.
a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló
781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet,
13.
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet,
14.
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
15.
a veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
16.
a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak
körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
17.
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet,
18.
a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.)
Korm. rendelet,
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19.

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet,
20.
a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
21.
a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)
Korm. rendelet,
22.
a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,
23.
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról,
továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.)
Korm. rendelet,
24.
a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,
25.
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,
26.
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
27.
a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)
Korm. rendelet,
28.
az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
29.
a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
30.
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel
érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló
104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet,
31.
a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel,
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos
egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet,
32.
az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet,
33.
a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,
34.
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes
kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,
35.
az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,
36.
az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.)
Korm. rendelet,
37.
az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,
38.
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2–4. §-a,
39.
a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,
40.
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő
szabályairól szóló 187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,
41.
az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során
kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.)
Korm. rendelet
hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
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(2) A Kormány az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(3) A Kormány a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar
állam felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése 2022. július 15-én lép hatályba.
(3) Az 1. § (3) bekezdése a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének
a magyar állam felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 14. napon
lép hatályba.

3. §		
Hatályát veszti
a)
a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának
meghosszabbításáról szóló 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet,
b)
a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli
meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 17/2022. (VI. 8.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló
11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló
11/2022. (V. 2.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Fenntartható fejlődés bizottságába
dr. Koncz Zsófia (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Becsó Zsoltot (Fidesz),
a Gazdasági bizottságba
dr. Kiss János (Fidesz) helyett
Cseresnyés Pétert (Fidesz),
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Bartos Mónika (Fidesz) helyett
Kontrát Károlyt (Fidesz),
dr. Budai Gyula (Fidesz) helyett
Németh Szilárd Istvánt (Fidesz),
az Igazságügyi bizottságba
dr. Kiss János (Fidesz) helyett
dr. Mészáros Lajost (Fidesz),
a Kulturális bizottságba
dr. Hoppál Péter (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Bodó Sándort (Fidesz),
Vigh László (Fidesz) helyett
dr. Szabó Tündét (Fidesz),
a Külügyi bizottságba
dr. Hoppál Péter (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Illés Boglárkát (Fidesz),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
Lázár János (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Zsigó Róbertet (Fidesz),
Dócs Dávidot (Mi Hazánk),
a Népjóléti bizottságba
Nagy Bálint (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Horváth Lászlót (Fidesz),
Tasó László (Fidesz) helyett
Bartos Mónikát (Fidesz),

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 8-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 95. szám

a Vállalkozásfejlesztési bizottságba
Ovádi Péter (Fidesz) helyett
Szabó Zsoltot (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba
Horváth László (Fidesz) helyett
dr. Kiss Jánost (Fidesz),
dr. Mészáros Lajos (Fidesz) helyett
Pogácsás Tibort (Fidesz),
Sztojka Attila (Fidesz) helyett
Erdős Norbertet (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
3. Az OGY határozat 4. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Gazdasági bizottságba
F. Kovács Sándor (Fidesz) helyett
Cseresnyés Pétert (Fidesz),
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Bartos Mónika (Fidesz) helyett
Kontrát Károlyt (Fidesz),
az Igazságügyi bizottságba
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) helyett
Vigh Lászlót (Fidesz),
a Költségvetési bizottságba
dr. Szűcs Lajos (Fidesz) helyett
F. Kovács Sándort (Fidesz),
a Kulturális bizottságba
dr. Hoppál Péter (Fidesz) korábban megüresedett alelnöki helyére
Bodó Sándort (Fidesz),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
Bóna Zoltán (Fidesz) helyett
Zsigó Róbertet (Fidesz),
a Népjóléti bizottságba
dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) helyett
Horváth Lászlót (Fidesz),
a Vállalkozásfejlesztési bizottságba
Bányai Gábor (Fidesz) helyett
Tasó Lászlót (Fidesz),
a Törvényalkotási bizottságba
Herczeg Tamás (Fidesz) helyett
Pogácsás Tibort (Fidesz)
a bizottság alelnökévé megválasztja.
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4. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gelencsér Attila s. k.,

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 18/2022. (VI. 8.) OGY határozata
Akopjan Nikogosz nemzetiségi szószóló mentelmi ügyében*
Az Országgyűlés Akopjan Nikogosz nemzetiségi szószóló mentelmi jogát a Fővárosi Törvényszék 18.B.204/2019/316.
számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gelencsér Attila s. k.,

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 19/2022. (VI. 8.) OGY határozata
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**
Az Országgyűlés Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
15.Bpk.485/2022/3. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gelencsér Attila s. k.,

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 8-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 20/2022. (VI. 8.) OGY határozata
Tordai Bence országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*
Az Országgyűlés Tordai Bence országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
12.Bpk.486/2022/7. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Gelencsér Attila s. k.,

Z. Kárpát Dániel s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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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.

