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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A miniszterelnök 42/2010. (VI. 10.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezésérõl*

A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 58/R.  § (1) bekezdése alapján, az illetékes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár javaslatára

Fericsán Anitát,
Havasi Bertalant
a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává,

dr. Csonka Ernõt,
dr. Jeney Orsolyát
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

–  2010. június 10-ei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 43/2010. (VI. 10.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 58/R. § (1) bekezdése alapján, az illetékes miniszter javaslatára

dr. Virág Rudolfot
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2010. június 10-ei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

* A Magyar Közlöny 2010. évi 99. számában megjelent 41/2010. (VI. 10.) ME határozat tárgytalan.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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