
LXX. ÉVFOLYAM 13. száM 1873–2024. OLDAL 2020. augusztus 3.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

ÁRA: 3675 FT
TARTALOM

I. RÉSZ 
Személyi rész

II. RÉSZ 
Törvények, országgyűlési határozatok,  

köztársasági elnöki határozatok, 
kormányrendeletek és -határozatok, 

az Alkotmánybíróság határozatai

2020. évi  XC. törvény Magyarország 2021. évi  központi 
költségvetéséről (kivonatos közlés)  ...................................... 1874

341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készült-
ségi időszak utazási korlátozásairól  ...................................... 1906

346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készült-
ségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. 
(VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról  ............................... 1913

1367/2020. (VII. 4.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi 
Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következ-
tében szükségessé vált versenyképesség-növelő támo-
gatási előirányzat keretösszegének megemeléséről  ...... 1914

1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat az egészségügyi 
ellátás biztonság javítását célzó támogatási program 
kidolgozásáról, valamint az egészségügyben felhasz-
nált termékek beszerzésével kapcsolatos egyes kérdé-
sekről  ................................................................................................ 1915

1371/2020. (VII. 9.) Korm. határozat a Semmelweis 
Egyetem Belső Klinikai Tömb II. számú Belgyógyászati 
Klinika rekonstrukciójáról  ......................................................... 1916

1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat a Semmelweis 
Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 
műtéti épületének rekonstrukciójáról  ................................. 1916

1394/2020. (VII. 14.) Korm. határozat lélegeztetőgépek 
Kirgiz Köztársaság részére történő adományozásáról  .... 1917

1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat a központi költség-
vetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-
védelmi programok előirányzatból, a Központi 
Maradvány elszámolási Alapból, a rendkívüli kormány-
zati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejeze-
tek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosí-
tásokról, valamint egyes kormányhatározatok módosí-
tásáról  .............................................................................................. 1918

III. RÉSZ 
Miniszterelnöki, emberi erőforrás 

és egyéb miniszteri rendeletek 
és utasítások

10/2020. (VII. 4.) KKM rendelet a koronavírus-járvány 
következtében szükségessé vált versenyképesség-
növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM  rendelet 
módosításáról  ................................................................................ 1931

21/2020. (VII. 9.) BM rendelet egyes belügyi tárgyú minisz-
teri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészség-
ügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosítá-
sáról  .................................................................................................. 1940

23/2020. (VII. 12.) BM rendelet a kapcsolt vállalkozások 
közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról  ............... 1943

11/2020. (VII. 10.) BM utasítás a Nemzeti Egészség-
informatikai Stratégia megvalósításához, az egészség-
informatikai fejlesztések koordinációjához szükséges 
feladatokról  .................................................................................... 1943

30/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás az Igazságügyi Meg-
figyelő és Elmegyógyító Intézet, valamint a Büntetés-
végrehajtás Központi Kórház járóbeteg szakellátásának 
igénybevételéről, a beutalás rendjéről  ................................ 1945

34/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás a speciális foglalkozás-
egészségügyi ellátás keretében nyújtott mozgásszervi 
rehabilitáció beutalási rendjéről  ............................................ 1948

IV. RÉSZ 
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

Közlemény a COVID-19 betegséggel való aktuális fertő-
zöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról 
szóló országos tisztifőorvosi határozatról  .......................... 1961

VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei 

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra .............................. 1967


