14/12

2016

SZE 10709

FAX +36 1

441 x806

PARLAMENT ELNOKE

IROMANY—NYILVANTARTO

U001/00 2

ORSZÁGGY Ű LÉS

ELNÖKI TITKÁflSA G

UK .~`,r\ .

Érkezett :
Érke7r+t : 2016 DEC 1 4.

2016 DEC, ] á

Iktq tbsWs ;
Melléklet :

dara b

niACYARORSZAG KÖZTÁRSASÁG) KLNÜK F
II-1/06761-2/2016
II-1/06767-2/2016
II .1/06769-2/2016
TI-1/06760-2/2016
11-1/06758 2/2016
1I-2/06771-2/2016

11-2/06772-2/2016
II-1/06775-2/2016
II-1/06779-2/2016
II . I/06780-2/2016
11-1/06757 2/2016
II-1/06759-2/2016

TI-1/06761-2/2016
TI-1/06742-2/2016
II-1/06763-2/20 I6
1T-1/06765-2/2016
1T-1/06766 2/2016
11-1/06768-2/2016

11-1/06770. 2/201 6
11-1/06773-2/201 6
II-1/067 7 4-2/201 6
11-1/06776-2/201 6
T1-1/06777 2/201 6
II-1/06781-2/2016

Kövér László Úr,
az Országgy űlés elnöke részér e
DUDAPEST

Tisztelt Elnök úr !

Tájékoztatom tisztelt Elnök Urat és a Iísztelt Országgyűlést, hogy az Alaptörvény 6 . cikk (3)
bekezdése alapján a mai napolt az alábbi törvényeket aláírtam és clrcndeltern lcihirdetcsiilcct :

-

111agycrrorsz4g Kory/zá rya ás Knlur ,/Í/lam .Ki scSnya küZölti legiköz/ukodési megállapodá s
(I'/ /29 l3),

- /1 Magyarország Kormánya ér az Egyiptomi Arab Kö-tdrsa .rág Kormánya közötti ,Wközl«kedési
mngállaprodís kihirde/ésérnl (Ti /2917) ,
- A Magyarra s.zág Kormánya és a Stiüvetréges 1 rrrnsÚ for rrácxós Főparancsnok Parmwrnokrciga, valamin/ u
Stiüvelrége.r Erők Európai Lrg/ L bfi Parlanesnoksága knziitt u NATO sxrxíruletek,, gyakorlatok, ér hasonló
katonai /evékenysegek végrehc$i .ra során bfugudó nemzeti támogatás hiitosítcísárlfl szóló Megállapodá s
kihirdetéséről (1712915),
- A higruyrril szóló Minarrrala F, ye tirnéry kzhirzletéséi13'l (1712916) ,

-ll jogi segít,ré,t /,nytirjtásrlé/ szóló 2003. évi LXXX. vén)/ őr egyes törvények ellcírzí.~ogi kérdésekkel ú~stir/iigg~i
módosításáról (1 712719) ,
- A rondUédelmY jr/adatokat ellríló szervnek hivatásos állo~xxánycírrrrk szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. / rvxlrry módosításáról (1712873) ,
- A nro,uóképr1ől szóló 2004 . évi (l, törvény rnódosításcirtil (T% 12925) ,

z
- A mezőgazdasági, agrár-vidékJj/estité+i, valamint halcÍstiati tánrogatásokhoti és egyék intézkedésekhe
_földek
.
törvény
a
mezőés
erríő
gc/zdasá,i
kérdései/g/
rzó/ó
2007,
évi
XV/T
és
dd
e
várás
egyes
kape.w/ű
c
zubáyokrrfl
.rtióló
CgyCS
renl/e/ketiésekr
l
és
citYiretletr
J
.
évi
CXX1I.
türvérrrryel
összefiügg
foga/máról szóló 2013
(17
12727),
2013, évi CCXII . tervé►y madoJrtásáttll
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körher,.•;,er usekről Jtiúlú 2015. évi
(T/12738),
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cXLrrl,

törvréiry és az crtitiul

ö.r.r;efxrggő cjrye,r $örvdt!yek módosításáról

- A Magyar Corvin-lánc Testriletről (J /12914) ,
- flhrvatalos statisztikáról (1 /12924),

- A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykor/.átotiás tilalmáról szóló 1996 . évi LVII.. törvcrny, valamint a
fögyasstrikkrrl szembeni tisztességtelen kereskrr/clnfi gyakorlat ti/a/máról szó/ó 2008. évi XLI/11. töivlény
nrJdnsitásárríl (1 . '/ 12718),
- A kötilekedé,rrel örstieíúggő cgyycs tóiy>ények rnúrloJztríJVrf1(T/ 12742) ,
Pnen elikrfi tárgyú törvények módositásárol (1 / 12743),
- ,'1 INrYs!,.,tikai térségek fjleJ;térének cillcrnrifclacJatcriról (T/12737),
- 11:gyes•foglalkoztatási tár

W töméryrk módosításáról (1 /12732) ,

A

államháztartásról szóló 2011 . évi CXC V. tömény és egyes kapCJ'o1ódó törvények módosításánfl
(1.%12736),
- .M.agyrrnrsticip 2017, évi kölonti költrégvctcírcről szóló 2016. évi XC törryény eltérő szöveggel való
hcrtá/yhrflépéréirrl (1712740) ,
Tgycs törvényeknek a tárrcnr4véczeti cr/c járadék Leve .zelésérre/ n',rJ`tie/7igjl1 módosításáról (T/12739),
- Egyes rskolustinvctkc.\rtekkel örstief,~ggő /hrviéryek rnóduJ tásá ól (F/12899),

- A ,r,>:akképtiési és felnőttképzési hatósági feladatuk átadásáva/
(1 % 1219) ,
- A muzeális irrtétinrényekrrr/, a nyilvános
törvlény módosításától (1 /12922),

krin_ yvtárY

2016, deceinbei

egyel' törvények módosításcbó l

ellátá .nri/ és a ki; ra7velJldé.rrnl szóló 1997. évi CX Í .

- Egyes egészség- és önsegélyező s,'o/ álrutásuk védelméről (T/12927),
- flti általános kii gagatási rendtcnxríJVVI (1 /12233).
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