Megalakult az új magyar Országgyűlés
The New Hungarian National Assembly is Constituted
Miután a mandátumvizsgáló
testület, amely az Országgyűlés
korelnökéből és a legfiatalabb
képviselőkből áll, megállapította,
hogy minden képviselő meg
bízólevele szabályszerű, 2018.
május 8-án az országgyűlési képviselők a történelmi zászlók és a
diplomáciai testület tagjai jelenlétében letették az esküt, s ezzel
megalakult a 199 tagú új magyar
parlament, amelynek munkájában 12 nemzetiségi szószóló is
részt vesz. A megbízatás a 2022ben esedékes választásig szól.
Lapunk korábbi sport- és
egészségügyi rovatvezetője, dr.
László Imre is országgyűlési képviselő lett. Mint a Demokratikus
Koalíció parlamenti frakciójának
tagja az egészség
ügyi terület
szakértőjeként végzi munkáját a
négyéves ciklusban.
Az alakuló ülésen Áder János
köztársasági elnök beszédében
hangsúlyozta, hogy a választók
döntését mindenkinek tisztelet
ben kell tartania, mert ez a de
mokrácia alapszabálya. Május
10-én a képviselők Magyarország
miniszterelnökének választották
Orbán Viktort, a Fidesz elnökét,
aki 2010 óta tölti be a kormányfői tisztséget.

After the mandate controlling
board, which consists of the
doyen of the National Assembly
and the youngest MPs, stated
that the credentials of all the MPs
are legitimate, on the 8th May
2018 the MPs took their oaths in
the presence of historic flags and
the members of the diplomatic
corps, and thus the 199-member
new Hungarian National Assembly was constituted. 12 Nationality Advocates will also participate
in their work. The deputies‘ mandate lasts until the next elections
in 2022.
The former sports and healthcare columnist of Diplomatic
Magazine, Dr Imre László became an MP. As member of the
Democratic Coalition (DK) fraction, he will work as an expert of
healthcare in this four-year cycle.
At the constituent session,
President János Áder emphasised
in his address that the decision of
the voters has to be respected by
everyone, because it is the basic
rule of democracy. On the 10th
May Viktor Orbán, the President
of Fidesz was re-elected by the
deputies as Prime Minister of
Hungary, so he has been holding
this post since 2010.

A diplomáciai testület tagjai
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