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Az Or szág gyû lés ha tá ro za ta

Az Országgyûlés
13/2006. (V. 16.) OGY

határozata

az Országgyûlés tisztségviselõinek megválasztásáról*

   Az Or szág gyû lés az Al kot mány 21. §-ának (1) be kez dé se, va la mint a Ház sza bály 10. §-ának (1) be kez dé se alap ján
az Or szág gyû lés tiszt ség vi se lõ i vé a kö vet ke zõ kép vi se lõ ket vá laszt ja:

El nök: Dr. Szi li Ka ta lin (MSZP)

Al el nö kök: Dr. Áder Já nos (Fi desz)
Dr. Vi lá go si Gá bor (SZDSZ)

Jegy zõk: Nya kó Ist ván (MSZP)
Po do lák György (MSZP)
Tö rök Zsolt (MSZP)
Dr. Hen de Csa ba (Fi desz)
Né meth Zsolt (Fi desz – Vas me gye, 05. OEVK)
Szûcs La jos (Fi desz)
Mór ing Jó zsef Attila (KDNP)
Béki Gab ri el la (SZDSZ)
Dr. Kis Zol tán (SZDSZ)
Pett kó And rás (MDF)

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. május 16-i ülés nap ján  fogadta el.
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.1412 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


