
A miniszterelnök 32/2012. (III. 7.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a vidékfejlesztési miniszter javaslatára

Kovács Pétert a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2012. március 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

6030 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 27. szám


	Tartalom
	A Kormány 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelete
	a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól

	A Kormány 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelete
	a közszolgálati tisztviselõk munka- és pihenõidejérõl, az igazgatási szünetrõl, a közszolgálati tisztviselõt és a munkáltatót terhelõ egyes kötelezettségekrõl, valamint a távmunkavégzésrõl

	A Kormány 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelete
	a közszolgálati tisztviselõkkel szembeni fegyelmi eljárásról

	A Kormány 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelete
	a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl

	A Kormány 33/2012. (III. 7.) Korm. rendelete
	a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 7/2012. (III. 7.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenõrzõ rendszerének mûködési szabályairól

	A vidékfejlesztési miniszter 20/2012. (III. 7.) VM rendelete
	egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1002/2012. (III. 7.) AB Tü. határozata
	az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelölésérõl és közzétételérõl

	Az Országgyûlés 11/2012. (III. 7.) OGY határozata
	a lengyel civilek  és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érõ nemzetközi bírálatokkal szemben*

	Az Országgyûlés 12/2012. (III. 7.) OGY határozata
	a litván civilek és parlamenti képviselõk állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érõ nemzetközi bírálatokkal szemben**

	Az Országgyûlés 13/2012. (III. 7.) OGY határozata
	az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

	Az Országgyûlés 14/2012. (III. 7.) OGY határozata
	a Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008–2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról*

	Az Országgyûlés 15/2012. (III. 7.) OGY határozata
	az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról**

	A Kormány 1054/2012. (III. 7.) Korm. határozata
	„Életmentõ Emlékérem” adományozásáról

	A miniszterelnök 32/2012. (III. 7.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezésérõl



