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I. RÉSZ 
Személyi rész

II. RÉSZ 
Törvények, országgyűlési határozatok,  

köztársasági elnöki határozatok, 
kormányrendeletek és -határozatok, 

az Alkotmánybíróság határozatai

165/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a központosított köz
beszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző 
szervezet feladat és hatásköréről szóló 168/2004. 
(V.  25.) Korm. rendelet és a fekvőbeteg szakellátást 
nyújtó intézmények részére történő gyógyszer, orvos
technikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések 
 országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. 
(III. 28.) Korm. rendelet módosításáról  ................................. 1274

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedé
sekről  ................................................................................................ 1281

169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás 
Budapest fővárosban és Pest megye területén való 
fenntartásáról  ................................................................................ 1283

173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a központi költségvetés 
terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és követ
kezményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetle
nül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszély
helyzethez igazodó különleges szabályairól  ..................... 1284

174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet az egészség és élet 
megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos 
rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. 
rendelet módosításáról  ............................................................. 1286

177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet EUtípusvizsgálati tanú
sítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő  eszközök 
és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő 
eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes 
munka védelmi célú időszakos felülvizsgálatok el ha
lasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogo
sítványok orvosi érvényességének meghosszab
bításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok 
elhalasztásáról  .............................................................................. 1287

179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején 
az egyes adatvédelmi és adatigénylési  rendelkezésektől 
való eltérésről  ................................................................................ 1290

181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet az élet és vagyonbizton
ságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi 
karantén elektronikus ellenőrzéséről  ................................... 1292

185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet az egészség és élet meg
óvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érde
kében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkí
vüli intézkedésekről szóló  81/2020. (IV. 1.) Korm. rende
let módosításáról  ......................................................................... 1295

186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje 
alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre 
vonatkozó eltérő szabályokról és a koronavírus világ
járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 
47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerző
désekre vonatkozó rendelkezésének módosításáról  ...... 1296

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti 
engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött beje
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1191/2020. (IV. 30.) Korm. határozat az állami fenntartású 
egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának javításával 
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Miniszterelnöki, emberi erőforrás 
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és utasítások

18/2020. (V. 7.) EMMI rendelet a gyógyszertárban forgal
mazható, valamint kötelezően készletben tartandó ter
mékekről szóló  2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítá
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7/2020. (IV. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való 
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint 
a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM 
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