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I. RÉSZ 
Személyi rész

II. RÉSZ 
Törvények, országgyűlési határozatok,  

köztársasági elnöki határozatok, 
kormányrendeletek és -határozatok, 

az Alkotmánybíróság határozatai

2020. évi LVI. törvény az Egészségügyi Világszervezet 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohány-
termékek illegális kereskedelmének felszámolásáról 
szóló Jegyzőkönyvének kihirdetéséről  ................................ 1410

2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről 1463
2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről  .................................................................................. 1464

2020. évi LX. törvény a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosí-
tásáról (kivonatos közlés)  .......................................................... 1563

264/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet a határátlépésre vonat-
kozó különös szabályokról szóló 263/2020. (VI. 6.) 
Korm. rendelet módosításáról  ................................................ 1564

271/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és 
pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív 
anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint 
ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek 
módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
módosításáról  ............................................................................... 1565

275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során 
nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészség-
ügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri 
rendkívüli juttatásról  .................................................................. 1567

276/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet  az egészségügyi szol-
gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finan-
szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet módosításáról  ................................................ 1570

281/2020. (VI. 16.) Korm. rendelet  a határátlépésre vonat-
kozó különös szabályokról szóló 263/2020. (VI. 6.) 
Korm. rendelet módosításáról  ................................................ 1572

282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én 
kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről  .................... 1572

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készült-
ség bevezetéséről  ........................................................................ 1573

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet meg-
szűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti 
szabályokról  ................................................................................... 1573

285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készült-
ségi időszak védelmi intézkedéseiről  ................................... 1601

286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készült-
ség során működő Operatív Törzs feladatairól .................. 1601

287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet az egészségügyi készlet 
állagának megóvása érdekében szükséges intézkedé-
sekről  ................................................................................................ 1603

288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet az ellenőrzött beje-
lentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról 1605

291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készült-
ségi időszak utazási korlátozásairól  ...................................... 1606

1313/2020. (VI. 12.) Korm. határozat a veszélyhelyzet 
során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként 
az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő 
egyszeri rendkívüli juttatás biztosításáról  .......................... 1610

1324/2020. (VI. 17.) Korm. határozat a Koronavírus- járvány 
Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról 
szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat vissza-
vonásáról  ........................................................................................ 1612

1325/2020. (VI. 17.) Korm. határozat a közszférában alkal-
mazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. 
(XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való 
alkalmazásának felfüggesztéséről szóló 1103/2020. 
(III. 14.) Korm. határozat módosításáról  ............................... 1612

41/2020. (VI. 17.) ME határozat a veszélyhelyzet megszün-
tetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 
a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, 
valamint a Magyarország 2020. évi központi költség-
vetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról 
szóló 2020. évi LX. törvény hatálybalépéséről   ................. 1612

III. RÉSZ 
Miniszterelnöki, emberi erőforrás 

és egyéb miniszteri rendeletek 
és utasítások

5/2020. (VI. 9.) NVTNM rendelet a NEOEMKI Nemzeti 
Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanú-
sító Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összes-
ségét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes 
állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett 
az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezett-
ségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 
szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról  ... 1613

21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet egyes, az emberi erő-
források minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri 
rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével össze-
függő módosításáról  .................................................................. 1614

IV. RÉSZ 
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei 

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények


