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I. RÉSZ
Személyi rész

1140/2020. (IV. 8.) Korm. határozat az EFOP-1.8.1-VEKOP15-2016-00001 azonosító számú („Komplex nép
egészségügyi szűrések” című) kiemelt projekt össz
költségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról ......................................................................... 937
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Törvények, országgyűlési határozatok,
köztársasági elnöki határozatok,
kormányrendeletek és -határozatok,
az Alkotmánybíróság határozatai
2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről .....
72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és
az egészségügyi készlet védelméről ......................................
73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli
intézkedések hatályának meghosszabbításáról ................
74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje
alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről ........
81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről .....................................................................
82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során
egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről .....
83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során
alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről .......
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet a Magyarország 2020. évi
központi költségvetésének a veszélyhelyzettel össze
függő eltérő szabályairól ...........................................................
94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelet a létfontosságú r endszerek
és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról .......
95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról ...........................................................................
99/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes gyógyszerek
veszélyhelyzet idején történő alkalmazásának szabályairól .................................................................................................
100/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet az egészségügyi
oxigénnel kapcsolatosan a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról ................................................................
1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat a történelmi egyházak
bázisán létrejövő egészségügyi szakképzés szakmai és
infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához
szükséges forrás biztosításáról ................................................
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