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III. Kormányrendeletek

A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az 1. § tekintetében a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára figyelemmel, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének 
megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési 
szabályok

1. §  A Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendkívüli ítélkezési szünet kerül 
elrendelésre.

2. §  A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az  óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat 
polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei 
és az  óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A  polgármester a  szünet 
elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

2. Rendkívüli intézkedések

3. § (1) Ha az  egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának (a  továbbiakban: nyilvántartás) az  egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár 
le, a  nyilvántartás érvényességi ideje e  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a  veszélyhelyzet lejártát követő 
90 nappal meghosszabbodik.

 (2) A  nyilvántartás (1)  bekezdés szerint meghosszabbodott érvényességi ideje alatt az  egészségügyi 
tevékenységvégzés nem szünetel.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím rendelkezéseit a nyilvántartás megújítása iránt folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
 (3) A  2. alcím előírásait nem kell alkalmazni, ha az  egészségügyi dolgozó nyilvántartásának érvényességi ideje 

2020.  január 1. és 2020. december 31. között jár le, de a  nyilvántartás megújítása iránti kérelem alapján 
a nyilvántartást vezető szerv e rendelet hatálybalépését megelőzően azt már megújította.

5. §  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A  2.  §-ban és a  3.  § (1)  bekezdésében meghatározott rendelkezések alól különös méltánylást érdemlő 
esetben az  Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója felmentést adhat, illetve egyedi magatartási 
szabályt állapíthat meg, ha
a) az érintett a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi vizsgálaton átesett,
b) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és
c) az érintettet a járványügyi hatóság nyilvántartásba vette.”
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6. §  A Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Koreai Köztársaság” szövegrész helyébe a „Koreai Köztársaság, Izrael 

Állam” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a „területére nem” szövegrész helyébe a „területére – a  3/A.  §-ban 

meghatározott kivétellel – nem” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében az „Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám 

Köztársaság” szövegrész helyébe az „Az (1)  bekezdés szerinti országok” szöveg, valamint a „területére nem” 
szövegrész helyébe a „területére a – 3/A. §-ban meghatározott kivétellel – nem” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság 
és az  Iráni Iszlám Köztársaság” szövegrész helyébe az  „A 2.  § (1)  bekezdés szerinti országok” szöveg, 
az „állampolgárok” szövegrész helyébe az „állampolgárok – a 3/A. §-ban meghatározott kivétellel –” szöveg,

e) 4. § c) pontjában az „intézményben” szövegrész helyébe az „intézményben – az óvoda kivételével –” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelete
a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

1. §  A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 
(VI. 3.) NM rendelet a következő 44. §-sal egészül ki:
„44.  § A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet 
időtartama alatt a  szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a  veszélyhelyzet megszűnéséig 
elhalasztásra kerül.”

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló  
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

2. §  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a  következő 
23. §-sal egészül ki:
„23.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet 
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja 
szerinti sürgősségi ellátás nyújtható.
(2) A  veszélyhelyzet időtartama alatt a  keresőképtelenségről szóló, a  keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell 
kéthetenként kiállítani.”

3. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

3. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 
a következő 23/C. §-sal egészül ki:
„23/C.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet 
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt 
kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy 
a  támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt és kiemelt támogatással 
rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak 
a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.
(2) Ha a  szakorvosi javaslat érvényessége a  veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a  háziorvos az  egészségügyi 
dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – az (1) bekezdés szerinti időtartamig – ideiglenesen 
meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.
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(3) A  veszélyhelyzet időtartama alatt a  stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus 
vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.”

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 11/2020. (III. 14.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 
és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 
rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés i)  pont ie)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló  
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) 2021. december 31. napjáig a  2.  § (6)  bekezdése szerinti távoktatás formájában tartható meg a  kötelező 
szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam abban az  esetben is, ha a  4.  § (4)  bekezdése szerinti továbbképzés 
szervezési jog nem tartalmazza a  távoktatási formát. A  3.  § (3)  bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó 
továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül.”

2. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 
rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

2. §  Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők 
folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R2.) a  következő 16.  §-sal 
egészül ki:
„16.  § (1) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti kötelező szintentartó továbbképzés 2021. december 31. napjáig távoktatás 
keretében is megvalósítható.
(2) E  rendelet alkalmazásában távoktatás az  a  sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, 
valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az  oktató és a  továbbképzésen résztvevő interaktív 
kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése 
a  szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. 
A  szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A  programot a  munkahelyen 
kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.
(3) Távoktatás esetén a 3. § (5) és (5a) bekezdésében meghatározott 75%-os részvételi arányt nem kell figyelembe 
venni.
(4) Távoktatás esetén a  3.  § (5)  bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás 
nélkül is teljesítettnek minősül.”
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3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozata
a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről

A Kormány az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedések mind hatékonyabb végrehajtása érdekében az alábbiakról intézkedik:

 1. Az  Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára vezetésével megalakul a  Koronavírus 
Oktatási Akciócsoport, amelynek feladata a digitális távoktatáshoz szükséges szakmai és infrastrukturális feltételek 
biztosítása.

 2. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vezetésével megalakul a Mobil Járványkórház Létrehozásáért Felelős 
Akciócsoport, amelyek feladata a  mobil járványkórház felállítása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
végrehajtása.

 3. A  honvédelmi miniszter vezetésével megalakul a  Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős 
Akciócsoport, amelynek feladata
a) az ország működéséhez létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok azonosítása,
b) a felügyelet esetleges átvételéhez szükséges előkészületek megtétele.

 4. A  Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős 
államtitkára vezetésével megalakul a Nemzetközi Koordinációért Felelős Akciócsoport, amelynek feladata
a) valamennyi koronavírus által érintett állam védekezési és intézkedési gyakorlatának vizsgálata,
b) nemzetközi tudásbázis létrehozása.

 5. A  Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára vezetésével 
megalakul a Kommunikációs Akciócsoport.

 6. A  Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével megalakul a  Rendkívüli Jogrendi Szabályozásért Felelős 
Akciócsoport, amelynek feladata a  koronavírus világjárvány és negatív hatása elleni hatékony fellépés érdekében 
szükséges veszélyhelyzeti jogi szabályozás megalkotása.

 7. A pénzügyminiszter vezetésével megalakul a Koronavírus Pénzügyi Akciócsoport, amelynek feladata a védekezés és 
a koronavírus világjárvány miatt szükséges új államháztartási rend kialakítása.

 8. A  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter vezetésével megalakul a  Gazdasági Újraindítási 
Akciócsoport, amelynek feladata a koronavírus világjárvány magyar gazdaságra gyakorolt hatásainak ellensúlyozása.

 9. Az  emberi erőforrások minisztere által kijelölt személy vezetésével megalakul a  Koronavírus Kutató Akciócsoport, 
amelynek feladata a betegség ellen felhasználható gyógyszerek és gyógymódok kifejlesztése.

 10. Az  országos rendőrfőkapitány vezetésével megalakul a  Határellenőrzési Akciócsoport, amelynek feladata 
Magyarország határátkelőhelyeinek koronavírus világjárvány-helyzetnek megfelelő működtetése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata
a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről

A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, valamint az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § 
(4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában 
foglalt intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: 
iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:
a) 2020. március 16. napjától az  iskolákban a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül 

megszervezésre;
b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

ba) a  tananyag kijelölése, a  tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók 
online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,

bb) a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen 
a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;

c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására;
d) 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében 
a  területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a  gyermekek, tanulók napközbeni 
kiscsoportos felügyeletét;

e) a  tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve 
ellenőrzése 2020. március 16. napjától a  köznevelési, szakképzési intézmény vezetőjének feladataként 
rögzítésre kerül olyan módon, hogy az iskolában, továbbá tagintézményében
ea) az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy
eb) ha az  intézményben, tagintézményben a  vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve 

a  vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az  ea)  alpontban foglaltak 
teljesítését, a  köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
helyettesítési rendben kijelölt személynek

 munkanapokon munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a  versenyszerűen sportolók részére 
a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal 
rendelkező intézmény
a) a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg,
b) a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosítsa.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozata
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 
egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről

 1. A Kormány elrendeli a  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.)  
Korm. határozat alkalmazásának felfüggesztését az  egészségügyi dolgozók vonatkozásában a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1104/2020. (III. 14.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a  koronavírus járvány elleni védekezés érdekében 2 000 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel, 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok 
alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei előirányzatok cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ alcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1104/2020. (III. 14.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

K3 Dologi kiadások 2 000 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 000 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2 000 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 2 000 000 000 2 000 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaKiemelt előirányzat

neve

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme
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A Kormány 1105/2020. (III. 14.) Korm. határozata
a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny elhalasztásával kapcsolatos feladatokról

A Kormány felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy intézkedjen a  Giro d’Italia országúti 
kerékpáros körverseny első három szakasza magyarországi megrendezésének elhalasztásáról.

Felelős: az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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